
Hiiumaa maleturniiri võitis suurmeister Kaido Külao ts

Kärdlas toimus 13.-16. juulini heatasemeline maleturniir “Hiiumaa Suvi”, kus

mängisid kaasa mitmed Eesti meeste ja naiste tipud. 55 osalejaga turniiri võitis Eesti

esimaletaja, rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots 6,5 punktiga 7 võimalikust.

Teise koha sai rahvusvaheline meister Tarvo Seeman 5,5 punktiga, järgnes seitse

maletajat 5 punktiga, lisanäitajate alusel (Buchholzi koefitsient ehk vastaste punktide

summa ilma kõige nõrgema tulemuseta) reastuti järgnevalt: Uku Valner, Indrek

Kuusk, Tõnu Truus, Anto Remmel, Tarmo Tuul, Tatjana Fomina ja Sven Reimaa.

Tasemel auhinnad ja korraldus

Turniirivõitja Külaots rääkis pärast viimase vooru lõppu: “Tulemusega jään rahule,

tegin malelaua taga täpselt nii palju tööd, kui võitmiseks tarvis. Ehkki mitmed minu

partiid venisid üsna pikaks, kontrollisin ma kõikides neis olukorda. Esikoht oli

väljaspool kahtlust.” Oma ainsa viigi tegi Külaots eelviimases voorus Seemaniga,

pärast seda oli esikoht sisuliselt kindel.

“Üks raskemaid oli minu jaoks neljanda vooru partii Juri Jakovleviga, mängisin

mustade malenditega, tekkis väga õpetlik odade lõppmäng, millest nii mõnelgi noorel

maletajal võib palju õppida olla,” sõnas Külaots.

Esmakordselt Hiiumaal viibinud Külaots sidus turniiri ja puhkuse: “Veetsime koos

elukaaslasega Hiiumaal hästi aega, laupäeva õhtul käisime näiteks Tanel Padari &

The Suni kontserdil.”

Maleturniiri auhinnafond oli Eesti mõistes vägagi korralik – viis paremat said

rahalised auhinnad summas vastavalt 3000, 2000, 1200, 800 ja 600 krooni. Lisaks

eriauhinnad kategooriates naised, seeniorid, kuni 16-aastased noored ja hiidlased (igas

kategoorias auhinnad kolmele paremale summas vastavalt 500, 300 ja 200 krooni).

Naiste arvestuses oli parim Tatjana Fomina, järgnesid Tuuli Vahtra ja Heike Sander.

Seenioride esikoha sai Tõnu Truus, järgnesid Anto Remmel ja Tatjana Fomina.

Noorte parim oli Georg Abozenko, teine Ottomar Ladva ja kolmas Marten Jaanimets.

Hiidlastest olid kolm tublimat Andres Ihermann, Vello Hunt ja Arvo Lukner.

“Turniir, tingimused on suurepärased. Maletajad tõid Hiiumaale päikese, ilmad olid

suviselt soojad. Enda tulemuse kohta võin öelda, et punkte sain, kuid mängu kvaliteet

võinuks parem olla,” rääkis parim naine Fomina.

Tingimused olid tõepoolest head – turniirisaalis pakuti mängijatele kohvi, teed,

karastusjooke, jäätist, mängiti elektrooniliste malekellade ja kvaliteetmalenditega,

mängusaal Kärdla Kultuurikeskuses oli hästi päikse eest varjatud ja polnud seega liialt

palav nagu suvistel malevõistlustel vahel juhtub jne.
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“Iga aastaga läheb turniir tugevamaks, nii heatasemelist turniiri nagu nüüd, pole

Hiiumaal olnudki. Enda esinemisega jäin rahule, iga punkt üle 50% on positiivne,

eelmisel aastal kogusin 4 punkti, tänavu koguni 4,5 punkti, ” sõnas parim hiidlane

Ihermann, kes mullu võitis Hiiumaa meistrivõistlused nii tava- kui ka välkmales.

Hiiumaa maleelu hing – Aksel Tilk

Juba kolmandat aastat järjest toimunud Hiiumaa suveturniiri peakorraldaja, kohaliku

maleklubi president Aksel Tilk veab kogu Hiiumaa maleelu – ta korraldab turniiri

“Hiiumaa Suvi”, organiseerib osavõttu või vajadusel korraldab Baltimere saarte

meistrivõistlusi (mullu korraldas selle turniiri Salinõmmes), veab kord nädalas

esmaspäeviti laste maletreeninguid Käinas ning lööb aktiivselt kaasa Kärdlas

pühapäeviti koos käiva maleklubi tegemistes. Vajadusel majutab perekond Tilk ka

lahkelt maletajaid, nagu nüüdki, külalislahkust demonstreeriti ka pühapäevaõhtusel

grilliõhtul, kus pakuti head-paremat süüa-juua.

Pärast suveturniiri lõppu võis Tilk rahulolevalt tõdeda: “Turniiri tugevus ja arvukus

(osales 55 mängijat) annavad tunnistust turniiri heast mainest. Nii tugev koosseis

valmistas heameelt. Tänavuse maleturniiri auhinnafond oli suurim, mis seni Hiiumaal

olnud, tegu on ka ühe suurima auhinnafondiga kogu vabariigis.”

“Tahaksin veel väga kiita kohtuniketööd ja tänada turniiri toetajaid,” sõnas Tilk.

Kohtunikebrigaadina olid turniiril ametis tuntud malekohtunikud Lembit Vahesaar ja

Marek Kolk.

Turniiri heale õnnestumisele aitasid kaasa Hasartmängumaksu nõukogu,

Kultuurkapitali Hiiumaa Ekspertgrupp, Hiiu Maavalitsus, Kärdla Linnavalitsus,

Hiiumaa Spordiliit, Kärdla Kultuurikeskus, AS M ja P Nurst, OÜ Pildikoda, AS

MAAG Lihatööstus, AS Rakvere Lihakombinaat, AS Puls Brewery, Coca-Cola HBC

Eesti, AS Värska Vesi, AS Tallinna Karastusjoogid, AS Balbiino, AS Toode, AS

Rekato, OÜ Recado Meedia, Luige Baar, Ula kondiiter, kohvik Viiger. Ürituse

patroonid: maavanem Hannes Maasel ja riigikogu liige Ene Kaups.
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