
Eesti Maleliit meenutas Paul Kerest mälestusfestivaliga

Eesti Maleliit koostöös maleklubiga Tõnu Truusi Malekoolkond korraldas
legendaarse Eesti maletaja Paul Kerese 92. sünniaastapäeva auks Tallinnas
mälestusfestivali males, mille raames toimusid 3.-6. jaanuarini Eesti noorte lahtise
meistrivõistlused, 6.-12. jaanuarini tugevad rahvusvahelised turniirid meestele ja
naistele ning 13. jaanuaril Eesti-Soome 100 laua maavõistlus. Kirjutame kõigest
järgemööda.
Eesti noorte lahtistel meistrivõistlustel osalesid noormaletajad viiest riigist: Eestist,
Lätist, Leedust, Soomest ja Venemaalt. Mängiti kolmes grupis: A-grupis mängisid
noormehed sünniaastaga 1990 ja nooremad, B-grupis noormehed sünniaastaga 1994
ja nooremad ning C-grupis neiud sünniaastaga 1990 ja nooremad. Võistluste eesmärk
oli selgitada välja maletajad, kes pääsevad tänavuste Eesti kuni 18-, kuni 16-, kuni 14-
ja kuni 12-aastaste noormeeste ja neidude meistrivõistluste finaalturniiridele. Mängiti
shveitsi süsteemis 7 vooru ajakontrolliga poolteist tundi kummalegi vastasele partii
lõpuni, millele iga käigu sooritamise järel lisandus 30 sekundit.
A-grupi turniiril jagasid esikohta 6 punktiga Mark Lapidus ja Matiss Mustaps (Läti)
ning kolmandat-neljandat kohta 5,5 punktiga Jüri Holvason ja Ivan Moltshanov.
Osalejaid oli selles vanuseklassis 41. B-grupis võidutses 6,5 punktiga Olegs
Marutkins, teist-kolmandat kohta jagasid 6 punktiga Marten Jaanimets ja Anti Kaar.
Osalejaid oli selles vanuseklassis 83. Neidude turniiril oli 25 osaleja seas parim
6,5 punktiga Triin Narva, teine oli 6 punktiga Ann Narva ja kolmandat-neljandat
kohta jagasid 5 punktiga Mai Narva ja Nika Divonina.

Tiitlinormiga turniiride võidud läksid välismängijatele

Pärast Eesti noorte lahtiste meistrivõistluste lõppu toimusid Tallinna vanalinnas
asuvas Paul Kerese malemajas tugevad kümne osalejaga rahvusvahelised turniirid
meestele ja naistele. Mängiti ringsüsteemis – see tähendab, et kõik mängisid kõigiga
korra, kokku seega 9 vooru. Ajakontroll oli poolteist tundi kummalegi vastasele 40
käigule ja seejärel 15 minutit kummalegi vastasele partii lõpuni, lisaks lisandus iga
käigu sooritamise järel 30 sekundit.
Meeste turniiril oli osalejate seas kuus rahvusvahelist suurmeistrit (rsm), kolm
rahvusvahelist meistrit (rm) ja üks FIDE meister (fm). Eesti maletajaid oli osalejate
seas neli. Esikoha sai rsm Vassili Jemelin (Venemaa) 6 punktiga 9st. Teist kuni
neljandat kohta jagasid rsm Igors Rausis (Tshehhimaa), rsm Sarunas Sulskis (Leedu)
ja rsm Kaido Külaots (Eesti), kes kõik kogusid 5,5 punkti. Viies oli rm Vladimir
Onishtshuk (Ukraina) 5 punktiga.
Tabeli teise poolde jäämisega pidid leppima 4,5 punkti kogunud ja kuuendana
lõpetanud rsm Maalis Kanep (Eesti), seitsmendat kuni üheksandat kohta jagama
jäänud fm Aleksander Volodin (Eesti), rm Aleksei Gavrilov (Venemaa) ja rsm Janis
Klovans (Läti), kes kõik kogusid 3,5 punkti ning 2,5 punktiga lõpetanud rm Tarvo
Seeman (Eesti).
Naiste turniiri võitis rm Sopiko Khukhashvili (Gruusia) 7 punktiga 9st, talle järgnesid
Tatjana Shumjakina (Venemaa) ja Inna Gaponenko (Ukraina) võrdselt 6,5 punktiga.
Kümne naise seas kaasa mänginud neljast Eesti esindajast näitas parimat resultaati
Tatjana Fomina, kes kogus 4,5 punkti ja sai kuuenda koha.

Eesti purustas maavõistlusel Soome 60,5:28,5

http://www.neevia.com


Tänavune Eesti ja Soome vaheline 100 laua maavõistlus, mis järjekorras juba viies,
mängiti tegelikult vaid 89 laual, sest soomlased ei suutnud ettenähtud sadat mängijat
kokku saada. Tallinnas toimunud matshi võitis Eesti skooriga 60,5:28,5.
Esimesel laual kaotas eestlaste liider rahvusvaheline suurmeister Meelis Kanep küll
soomlaste esinumbrile, samuti rahvusvahelisele suurmeistrile, Tomi Nybäckile, kuid
siiski võitis Eesti esimesed 10 lauda 6:4. Pinget jätkus tegelikult esimesele 40 lauale,
kus Eesti võitis napilt 20,5:19,5, kuid järgmised 10 lauda võitis Eesti skooriga 10:0
ning tagumisedki lauad ei pakkunud soomlastele palju rohkem põhjust
rõõmustamiseks ning nii tuligi leppida üsna suure allajäämisega. Matshi esimese
võidu teenis narvalane Roman Jezov 48. laual Juha Hyvärineni üle.
Veidi ka Eesti-Soome maavõistluste ajaloost. Esimene niiöelda saja laua maavõistlus
Eesti ja Soome vahel toimus 2001. aastal Soome lahel (laeva pardal), kuna aga
soomlased ei saanud koosseisu kokku, siis peeti vastaste palvel arvestust vaid 72
laual, Eesti võitis 64:8. Järgmine matsh toimus 2002. aastal taas Soome lahel ja
sedapuhku juba sajal laual, taas sai Eesti veenva võidu numbritega 66:34. Kolmas
mõõduvõtt leidis aset Tallinnas 2004. aastal, soomlastele valmistas koosseisu kokku
saamine taas kord probleeme ja nii mängiti 95 laual, Eesti võitis 64,5:30,5. 2005.
aastal Helsingis mängitud neljandal saja laua matshil pidid aga eestlased esmakordselt
põhjanaabritele alla vanduma numbritega 45,5:54,5.

Tomi Nybäck - Meelis Kanep
1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Og2 Oe7 5.Rf3 dxc4 6.0-0 a6 7.Re5 Rbd7 8.Rxc4 0-0
9.Rc3 c6 10.a4 Rb6 11.Re5 Rbd7 12.Rd3 a5 13.e4 b6 14.f4 Oa6 15.Oe3 Vc8 16.Vc1
c5 17.e5 cxd4 18.Oxd4 Rb8 19.Re2 Vxc1 20.Rdxc1 Rd5 [Musta seis tundub väheke
paremana, kuid Kanep ei leia head plaani ja pikapeale läheb algatus taas valge kätte.]
21.Lb3 Rc6 22.Of2 Rcb4 23.Vd1 Lc7 24.Rd4 Vc8 25.Rce2 Oxe2 26.Rxe2 Oc5
27.Rd4 Oxd4 28.Oxd4 g6 29.Oe4 Lc4 30.Lf3 Rc2 31.Of2 Lxa4 32.Oxd5 exd5
33.Lxd5 Rb4 34.Ld6 Lb3 35.Ld7 Kg7 36.Vd6 Vc1+ 37.Kg2 Lc4?? [Viigi andis vaid
üks käik – 37...Vc2! ja variant 38.e6 Le3 39.Lxf7+ Kh6 40.Lf8+ Kh5 41.Kh3 Vxf2
42.Lf6 Vxh2+ 43.Kxh2 Lf2+ on praktiliselt forsseeritud ja lõpeb igavese tulega.]

(Kg2 Ld7 Vd6 Of2 eb2 ee5 ef4 eg3 eh2 / Kg7 Lc4 Vc1 Rb4 ea5 eb6 ef7 eg6 eh7)

38.e6! Le4+ [Uskumatu, aga kõigi tulede eest läheb valge kuningas ära – näiteks
38...Lf1+ 39.Kf3 Lh1+ 40.Kg4 h5+ 41.Kg5.]
39.Kh3 Lf5+ 40.g4 Lxf4 41.Od4+ Kh6 42.Lxf7 ja must alistus, 1:0. Finaaliks võinuks
tulla pikantne 42...Lf1+ 43.Lxf1 Vxf1 44.e7 Ve1 45.Kh4 ning must saab lõppmängus
mati.

Partiikommentaarid on pärit rahvusvahelise meistri Ülar Laugu toimetatavalt Eesti
Maleliidu autoriveerult http://vaatleja.blog-city.com/



Margus Sööt,
meistrikandidaat males


