
Kaido Külaotsa kangelasteod päästsid Eesti

Maleolümpia Dresdenis lõppes Eestile positiivselt. Šokk, mis meie
meeskonda tabas pärast viiki Botswanaga, toimis nagu äratuskell. Eestlaste
mängumasin läks käima ning lõpuks jõuti 33. kohale. Naiskond lõpetas uhke
3,5:0,5 võiduga vägeva Inglismaa üle ning lõpetas 32.kohal. Nii mees- kui
naiskond kogusid 13 matšipunkti 22-st. Aga kõigest järgemööda.

6.voor. Eesti – Nigeeria 4:0. Kaido Külaots ja Olav Sepp lõpetasid oma
partiid kenade kombinatsioonidega, Riho Liiva ja Aleksander Volodin
ületasid oma vastased klassiga.
Naiskonnal oli raske matš Hispaaniaga. Viktoria Baškitel õnnestus kena
kvaliteedikahinguga saada tugev vasturünnak ja võidupunkt, kuid
ülejäänutel (Monika Tsõganova, Valeria Gansvind ja Leili Pärnpuu) tuli
lõpuks vastase üleolekut tunnistada.
7.voor. Eesti-Liibanon 3,5:0,5. Külaotsa vastane kahis ebakorrektselt ratsu
ning meie esinumber sai tänu täpsele kaitsele ja kiirele vasturünnakule tähtsa
punkti. Ülejäänud partiides oli Sepal ja Volodinil sel ajal laual võrdne
lõppmäng ning Meelis Kanep pidi tõrjuma kuningarünnakut. Kõik lõppes
Eestile edukalt – nii Sepp kui Volodin suutsid vastaste kuningad
lõppmängus (!) mativõrku püüda ning said punktid, Kanep tõrjus rünnaku ja
jõudis viigini.
Naiskond alistas 3:1 Vaegkuuljate Ühenduse (ICSC) võistkonna. Kiired
võidud võtsid valgetega Baškite ning mustadega Gansvind ja Tuuli Vahtra.
Tsõganova võttis vastaselt viguri, kuid mängis partii lõpus nii ebakindlalt, et
koguni kaotas.
8.voor. Eesti kaotas Kasahstanile 1,5:2,5. Külaots kahis etturi, kuid vastase
kaitse pidas ning mäng lõppes viigiga. Kanep kaitses end mustadega
korralikult ning teenis pool punkti. Vahepeal lõppes kaotusega Volodini
partii ning Liiva pidi võrdses lõppmängus hakkama võitu üritama. Midagi
välja sellest ei tulnud ning viik oli võrdne matši kaotusega.
Naiskond pääses pealavale, kuna mindi kokku Saksamaa
esindusnaiskonnaga. Väga ilusad mängud tegid Vahtra ja Gansvind, kes
alistasid endast vastavalt 300 ja 200 punkti kõrgemaid reitinguid omavad
vastased. Kahjuks ei suutnud Baškite viigistada võrdset vankrilõppmängu
ning Tsõganova kaotas minimaalselt halvema seisu. Eduseis 2:0 muutus 2:2-
ks.
9.voor. Eesti-Argentiina 2:2. Vastased olid favoriidid, kuid matšis oli ülekaal
Eestil. Taas esitas superpartii Külaots – kvaliteedikahing ja kontrarünnak
viisid Eesti 1:0 ette. Mõlemad meie valged partiid kulgesid kerge paremuse



tähe all, kuid ei Kanep ega Sepp suutnud midagi reaalset saavutada. 2:1 edu
sulas viigiks, sest Liiva vastane realiseeris oma ülekaalu virtuoosselt
võiduks.
Naiskond jäi 1:3 alla Iisraelile. Vastased olid tugevad, kuid mingil hetkel
näis, et Eesti võib isegi võita, kui Vahtra mustadega agressiivselt viguri
kahis ning initsiatiivi haaras. Paraku lubas ta vastasel mängu viia teisele
tiivale ning langes ise matirünnaku alla. Pärnpuu hoidis valgetega
kramplikult viiki, kuid minimaalselt halvemast seisust tuli lõpuks kaotus.
Gansvind ja Baškite tegid viigid.
10.voor. Eesti-Mongoolia 3,5:0,5. Külaots alistas mongolite esinumbri
efektse kuningarünnakuga. Volodin kasutas vastase avangueksimuse ära
ning tõi punkti. Sepp ületas vastase väga heal tasemel positsioonimänguga.
Ainsa viigi tegi Kanep, kel lõpus oli enamkvaliteet, kuid mitte võitu.
Naiskond sai kohustusliku võidu Soome üle. Vastaste esinumber oli
võidukas, kuid ülejäänud laudadel nad eestlannade vastu ei saanud. Vahtra
puterdas võiduseisu küll viigiks, kuid sellest piisas ikkagi 2,5:1,5 üldeduks,
kuna Gansvind ja Baškite olid seks ajaks võidupunktid tasku pistnud.
11.voor. Eesti viigistas Austriaga. Taas näis, et Külaots toob meile võidu –
ilusa vastulöögiga sai ta suure ülekaalu ning teenis lõpuks enamviguri. Mäng
läbi? Ei! Laual oli etüüd – austerlane leiutas ootamatu igavese tule
mehhanismi. Veel oli võimalik võita, kuid ajapuuduses Kaido ei leidnud
ainsat õiget lahendust.
Kanep eksis rängas tapluses ning jäi vähemetturiga, mille vastane võiduks
realiseeris. Liiva sai selge ülekaalu, teenis enametturi ja võitis. Sepp oli terve
mängu ülekaalus ning omas vankrilõppmängus ka enametturit, kuid mitte
enamat. Üksnes viik.
Naiskond esitas hiilgepartii Inglismaa vastu. Tsõganova alistas vastase
kuningarünnakuga. Vahtra tõrjus vastase avanguataki ja sai ise paremuse,
mille kindlalt võiduni viis. Baškite vastane sai selleks ajaks ilmselt kaptenilt
käsu iga hinna eest võidule mängida, mis täiesti võrdses seisus tähendas
suitsiidi. Viktoria võitis etturi ja partii. Gansvind seisis pikka aega
vähemetturiga, kuid tugeva oda abil tegi lõppmängus viigi. 3:5:0,5! Suurriik
oli põlvili surutud!

Hinded kümnepallisüstemis:
Kaido Külaots: 10-
7,5 punkti 10-st (esitusreiting 2669) on 1.laual väga kõrge tulemus. Tõi
võistkonnale rasketes matšides (Argentiina, Liibanon) tähtsad punktid. I-le
täpi pannuks võit austerlase Raggeri üle.
Meelis Kanep: 5+



5 10-st (2443). Tõi olulise võidupunkti Iraagi vastu, viigid vähemtähtsates
olukordades. Paar palli võttis hinnet alla kaotus viimases voorus valgetega.
Riho Liiva: 5-
4,5 8-st (2309). Botswana matši antikangelane. Tähtis võidupunkt Austria
vastu.
Olav Sepp: 7
6,5 9-st (2495). Tõi palju punkte, kuid 1.vooru kaotus mustadega pani
treener Halifmani kahtlema tema võimetes.
Aleksander Volodin: 3
4,5 7-st (2263). Sai mitmed punktid tänu vastaste ränkadele eksimustele.
Kaotas kaks olulist partiid matšides Montenegro ja Kasahstaniga ilma erilise
võitluseta.

Monika Tsõganova: 4-
2,5 punkti 9-st (esitusreiting 2108). Rasked vastased, kuid oma mäng
lagunes liiga kergesti. Kaotas otsustava partii Ecuadori vastu, kuid
võidupunkt Inglismaa vastu oli võtmepartii.
Valeria Gansvind: 8
8 11-st (2332). Kõige suurem punktitooja, mängis ainsana kõik partiid. Mõru
koht oli viikileppimine palju paremast seisust Ecuadori vastu. Ülioluline oli
võit matšis Saksamaaga.
Viktoria Baškite: 7
7 10-st (2232). Tõi palju punkte, kuid laskis viiki võiduseisu matšis
Ecuadoriga.
Leili Pärnpuu: 2
2 6-st (1921). Vähe punkte ning olulised kaotused valgetega matšides
Hispaania ja Iisraeliga.
Tuuli Vahtra: 9
6,5 8-st (2107). Esmakordselt Eesti naiskonnas, kuid 100%-line algus pälvis
isegi Eesti Ekspressi tähelepanu. Kindlad võidupunktid nõrgemate
vastastega ja kaks ülitähtsat võitu Saksamaa ning Inglismaa vastu.

Malerahva pidu lõppes kaukaaslaste triumfiga. Meestest võitis Armeenia,
naistest Gruusia. Hõbedad vastavalt Iisraelile ja Ukrainale, pronksid läksid
nii meeste kui naiste seas USA-le.
Suured favoriidid venelased ja hiinlannad lõpetasid vastavalt 5. ja 8. kohal.
Armeenia meeskonnas tegid hiilgava töö neli meest: Levon Aronjan (5,5 10-
st, esitusreiting 2743), Vladimir Akopjan (8 11-st, 2813), Gabriel Sargissjan
(9 11-st, 2869), Tigran L Petrosjan (7,5 11-st, 2712). Varumees Artašes
Minasjan sai mängida vaid ühe partii, mille ka võitis.



Võitjanaiskonnas tegi vapustava esituse eksmaailmameister Maia
Tšiburdanidze. 7,5 punkti 9-st ning võidud peakonkurentide Venemaa
(maailmameister Aleksandra Kostenjuk!) ja Hiina (imelaps Hou Yifan)
esinumbrite üle teevad temast kodumaal taas kangelanna. Tšiburdanidzet
toetasid kõvasti noorema põlvkonna tähed Nana Dzagnidze, Lela
Javahhišvili, Maia Lomineišvili ja Sopiko Hukhašvili.

TULEMUSED:
Mehed: 6. voor Eesti [51] - Nigeeria [134] 4:0 (Külaots, Liiva, Sepp ja
Volodin võitsid)
7. voor Liibanon [87] - Eesti [51] 0,5:3,5 (Külaots võitis, Kanep viigistas,
Sepp ja Volodin võitsid)
8. voor Eesti [51] – Kasahstan [34] 1,5:2,5 (Külaots, Kanep, Liiva
viigistasid, Volodin kaotas]
9. voor Argentiina [31] - Eesti [51] 2:2 (Külaots võitis, Kanep viigistas,
Liiva kaotas, Sepp viigistas)
10. voor Eesti [51] – Mongoolia [70] 3,5:0,5 (Külaots võitis, Kanep
viigistas, Sepp ja Volodin võitsid)
11. voor Austria [54] - Eesti [51] 2:2 (Külaots viigistas, Kanep kaotas, Liiva
võitis, Sepp viigistas)

Naised: 6.voor Hispaania [22] – Eesti [46] 3:1 (Tsõganova ja Gansvind
kaotasid, Baškite võitis, Pärnpuu kaotas)
7.voor Eesti [46] – Vaegkuuljate Ühendus [52] 3:1 (Tsõganova kaotas,
Gansvind, Baškite ja Vahtra võitsid)
8. voor Saksamaa 1 [12] - Eesti [46] 2:2 (Tsõganova kaotas, Gansvind võitis,
Baškite kaotas, Vahtra võitis)
9. voor Eesti [46] – Iisrael [21] 1:3 (Gansvind ja Baškite viigistasid, Pärnpuu
ja Vahtra kaotasid)
10. voor Soome [69] - Eesti [46] 1,5:2,5 (Tsõganova kaotas, Gansvind ja
Baškite võitsid, Vahtra viigistas)
11. voor Eesti [46] – Inglismaa [31] 3,5:0,5 (Tsõganova võitis, Gansvind
viigistas, Baškite ja Vahtra võitsid)

Ülar Lauk
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