
Eesti meeskond jäi oma esinemisega rahule

Saksamaal Dresdeni Kongressihallis 12.-25. novembrini toimunud maleolümpia
lõppes Eesti esindustele hästi. Meeskond koosseisus Kaido Külaots, Meelis Kanep,
Riho Liiva, Olav Sepp ja Aleksander Volodin sai 33. koha 146 meeskonna seas ning
naiskond koosseisus Monika Tsõganova, Valeria Gansvind, Viktoria Baškite, Leili
Pärnpuu ja Tuuli Vahtra sai 32. koha 111 naiskonna seas.
Meeskonna etteastele soostus hinnanguid andma suurepärase etteaste teinud Kaido
Külaots, kes kogus esimesel laual ainsatki partiid kaotamata 7,5 punkti 10st. Külaotsa
üldine hinnang meeskonna mängule kõlas järgmiselt: “33. koht maailmas
võistkondlikus arvestuses ei ole sugugi mitte paha. Maleolümpia on võistkondlik
turniir, kui võtta Eestis mingid teised spordialad ja mõelda, millisel teisel
võistkondlikul alal me võiksime maailma mastaabis paikneda neljanda kümne
alguses, nagu me meeskonna ja naiskonnaga paiknesime nüüd Dresdeni
maleolümpial, siis peab päris mõtlema hakkama.”
Enda head tulemust ei tahtnud Külaots üle tähtsustada: “Maleolümpia on eelkõige
võistkondlik turniir, lõppkokkuvõttes läheb ikkagi korda see, millise koha saab
võistkond. Mina olin võistkonna üks lüli, maletades esimesel laual võib nii näida ja
võib-olla ka nii on, et vastutus on mõnevõrra suurem. Ikkagi, kui mängid esimest
lauda, siis kogu võistkond vaatab, kuidas läheb liidril ja võib-olla selle järgi kujuneb
ka nende enesetunne ja enesekindlus. Individuaalse sooritusega +5 esimesel laual jään
ma loomulikult rahule.”
Tänavu peeti esmakordselt maleolümpia ajaloos arvestust matšipunktide alusel
(varem peeti arvestust partiipunktide alusel) – matši võit andis kaks, viik ühe ja kaotus
null matšipunkti. “Uus süsteem tõstab üllatusmomenti – võib-olla on paberi peal
nõrgematel võistkondadel rohkem võimalusi tulla kõrgemale kohale kui vana
süsteemi puhul.”
Eesti meeskonna kapten-treener oli maleolümpial eksmaailmameister Aleksander
Halifman (Venemaa). “Psühholoogiliselt oli Halifmani roll kindlasti suur. Kui
vastasvõistkonnad nägid, et meil jalutab mängu ajal kõrval selline kapten, siis see
omas kindlasti positiivset efekti. Selge, et eksmaailmameistrina on tal väga korralik
kogemuste pagas, ta oskab anda õigel ajal õigeid nõuandeid,” rääkis Külaots Eesti
koondise jaoks esmakordselt kasutada olnud tipptasemel abimehe kohta.
Maleolümpia lõppes kaukaaslaste triumfiga: meestest võitis Armeenia, naistest
Gruusia. “Males olnuna võib öelda, et nende koondiste võit ei ole absoluutselt mitte
mingisugune üllatus – nii pidigi minema. Näiteks enne viimast vooru saabus
Dresdenisse Armeenia president, toetama oma võistkonda. Ta sai meestega kokku,
rääkis nendega, ütles, et usub neisse viimases voorus. Armeenlased võitsidki viimases
voorus hiinlasi 2,5:1,5 ja pärast seda võitu teistest matšidest enam ei sõltunud miski,
Armeenial olid kuldmedalid käes.”
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Maleolümpialt positiivsete emotsioonidega

Tuuli Vahtra, meistrikandidaat males

Üldiselt oli olümpiaturniir hästi korraldatud ja mingeid märkmisväärseid probleeme ei
tekkinud, natukene võiks nuriseda ehk ainult saabumis- ja lahkumispäeva üle. Mõnele
ei sobinud, et erinevate riikide maletajad olid laiali üle terve linna hotellides, kuid
minule see meelehärmi ei valmistnud.
Positiivne oli see-eest see, et turniirikaardiga sai kogu Dresdeni ühistransporti tasuta
kasutada. Nii ei pidanud ootama mingite spetsiaalsete busside järele, vaid sai vabalt
liikuda. Positiivne oli ka see, et mängusaalis olid tasuta joogid – valida sai vee, õuna-
ja apelsinimahla vahel. Oli ka võimalik osta kohvi ning midagi söögipoolist.
Kusjuures, laval mängides oli kohvi ja kõik muud joogid tasuta.
Eesti naiskonnal avandes võimalus laval mängida kaheksandas voorus, kui kohtuti
võõrustajate naiskonnaga. Saksamaa naiste esindusvõistkond mängis kõik voorud
laval koos meeste kahe esimese laua ja naiste esimese laua matšiga. Laval toimusid
enne vooru ka lühiintervjuud oluliste juhtide ja mängijatega ning olid vip-
pealtvaatajate kohad. Esimesed 15 minutit pääsesid ka ajakirjanikud igale poole ning
võisid pildistada välguga ja häälekalt. Kuna vooru alguses mitteilmunu sai
automaatselt kaotuse, võttis see ära kõigilt soovijatelt ka ajakirjanduse vältimise
võimaluse. Varemalt mõni tippmängija tihtipeale enne ajakirjanduse rahunemist
kohale ei tulnudki. Kaameraid ja pildistamist oli üpris palju ning ausalt öeldes oli see
mängu alguses ikka suhteliselt häiriv. Lisaks kanti nelja matši kordamööda ka
lavaseinal üle, nii et saalist oli hea jälgida.
Nii Eesti mehed kui ka naised said maleolümpial kokku 13 matšipunkti. Meeskond
jagas 29.-48. kohta ning saavutas 282 vastaste partiipunktide summaga 33. koha.
Partiipunkte said mehed kokku 28. Naiskond jagas 24.-35. kohta ja oli 245,5 vastaste
partiipunktidega 32. Partiipunkte saime 26.
Üldises riikide arvestuses (mehed ja naised) saavutas Eesti 30. koha. Nagu mehed
arutasid, pole meil just palju võistkondlikke alasid, kus Eesti maailma esikolmekümne
sisse mahub. Paistab, et ka Eesti malejuhtkond jäi tulemusega üpris rahule. Eesti
Maleliidu juhatuse esimees Hendrik Olde tõi lennujaama kõigile naistele lilli. See oli
kena temast.
Meesmaletajate olümpiaturniiri edetabelis 165. asetust omanud Kaido Külaots
saavutas eitlusreitingute arvestuses väga tubli 68. koha. Tulemuse protsentuaalses
arvestuses sai Külaots 75 protsengdiga 34. koha ja Olav Sepp 72,2 protsendiga 60.
koha, individuaalpunktide tabelis oli Külaots 29. ja Sepp 84.
Üldises naiste arvestuses sai 169. asetusega Valeria Gansvind 86. koha. Punktide
arvestuses oli Gansvind 22., Viktoria Baškite 55. ja mina 65. Tulemuse
protsentuaalses tabelis olin mina 14. (81,3%), Gansvind 41. (72,7%) ja Baškite 67.
(70%). Laudade arvestuses sai Gansvind teisel laual 20. koha ja mina 4. laual 12.
koha.
Ja veel statistikast. Olümpiale oli registreerunud 154 meeskond ja 114 naiskonda,
ühtekokku 1325 maletajat (tulemata jäi kaheksa meeskonda ja kolm naiskonda).
Turniiril oli kokku 793 tiitliga maletajat (suurmeistritest kuni naiste rahvusvahelise
meistrikandidaadini). Kokku mängiti 5628 partiid, neist 2251 võitis valge, 1863 must
ja 1371 viigistati. Igal voorul jagati ka üle kümne plussi/miinuse erinevatel põhjustel.
Viimasel voorul oli loobumisi koguni 143.
Maleolümpia ajal lugesin Lembit Vahesaare toimetatavat Eesti malekohtunike
ajaveebi. Silma jäi järgmine lõik: ”Olümpia kestab. Materjali eri allikatest on



piisavalt. Olen huviga jälginud ka Tuuli ülevaateid. Aga kuidas küll võis
paarimissüsteem tulla Eesti võistkonnale üllatusena? Isegi kirjutasin sellest juba mullu
11.XII Olümpia korrigeerib paarimist.”
Väga kahetsusväärne, et Eesti koondislastel ja malejuhtidel nimetatud artikkel
nägemata jäi. Tulevikus peaks ehk turniiri eel rohkem eeltööd tegema, et uuendused
nägemata ei jääks. Aga jah, neid oli sel minu esimesel maleolümpial palju. Alustades
segasest paarimissüsteemist ja matšipunktide arvestamisest ja lõpetades sellega, et kui
partii alguses laua taga ei istu, tuleb automaatselt null.
Üldiselt on minu esimesed olümpiamuljed positiivsed. Ka enda ja võistkonna
lõpptulemustega jään üpris rahule, kuigi ega alati saab paremini.
Minu suurim aitäh läheb Kõo vallale, mis toetas minu olümpial ja mõttespordi
mängudel osalemist. Abi sain ka Viljandi Kultuurkapitalilt ja Eesti Maleliidult. Tänan
ka Ülar Lauku, kes mind viimasel ajal treeninud ja ka olümpial minuga koos
partiideks ettevalmistust tegi, ning samuti kõiki kaasaelajaid.
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Maleolümpia 8. voor

(Kb1 Lb7 Ob3 ea3 eb2 ee5 ef4 eg3 / Kh6 Lb5 Od4 ea7 eb6 ef5 eg6)

Partii lõppes ilusa matikombinatsiooniga. 41.Lb8 Lf1+ (41...Kh5 42.Od1+ Kh6
43.Lh8#; 41...Ld3+ Oc2 42.Lf1+ Ka2 43.Kh7 Ob3 valge võiduga; 41...Ld7 42.Lh8+
Lh7 43.Lf8+ ja järgneb Ld8 valge võiduga.) 42.Ka2 Kh5 43.Ld8 1:0.


