
Euroopa noorte meistrivõistlused ja kiirmale

Ülar Lauk, rahvusvaheline meister males

Eesti on kiirmalemaa. Meil on ammused traditsioonid – AVRO-38 mälestusturniir Tartus
ja Lembit Olli memoriaal Tallinnas on Eesti osavõturohkeimad malevõistlused,
lähiminevikus olid „Meenutades Paul Kerest“, „Rahva Hääle“, „Kooperaatori“,
Vanalinna Päevade jpt kiirturniirid ülipopulaarsed. Eestis on käinud kiirmalet mängimas
isegi maailmameister Viswanathan Anand, rääkimata kümnetest Venemaa kuulsustest.
Kiirmale abil on Eestisse tulnud ka viimane suurtulemus MM-ilt. Kiirmales mängitud
lisapartiide abil alistas Jaan Ehlvest 2000.a. FIDE MM-turniiril New Delhis Jesus
Nogueirase, Vassili Ivantšuki ja Sergei Movsesjani ning jõudis 16 parema hulka.
Kiirmale pole nii populaarne aga igal pool ja sellele sai veenvaks tõestuseks Herceg
Novis (Montenegro) toimunud noorte EM. Klassikalise ajakontrolliga põhiturniiril olid
eestlased tublid ja näitasid võrreldes lähinaabrite Läti, Leedu ja Soomega paremaid
tulemusi, kuid ikkagi jäi parimaks kohaks Aleksander Volodini 7.-13. koha jagamine
(koefitsendiga 11.) kuni 18-aastaste noormeeste hulgas.

Volodin on kiirmales Euroopa noortemeister

Üllatuspommina võtsid meie noored põhiturniiri järel toimunud kiirmale (30 minutit
partiile) EM-il häid kohti lausa kamaluga. Volodin võitis P18 turniiri ja Triin Narva jäi
tänu veidi viletsamale koefitsendile T14 konkurentsis kolmandaks. Ottomar Ladva jõudis
P12 turniiril võimsa finišispurdiga (kolm võitu tugevate venelaste üle!) 3.-6. koha
jagamisele ning halvem koefitsent jättis ta kuuendaks. Kolme järjestikuse võiduga lõpetas
P16 klassis ka Jüri Holvason, kes jäi jagama 6.-9. kohta (koef 9.).
Volodini tee esikohani kulges üllatavalt kergelt. Alustuseks kolm selget võitu lätlase
Dzalbo ja armeenlaste Hohaljani ning Hairapetjani üle, millele järgnesid kolm viiki
jõupositsioonilt reitingufavoriitide venelase Levini, valgevenelase Stupaki ja rumeenlase
Chirilaga. Avapäeva järel oli Volodini kontol 4,5 punkti 6-st ning esikoha jagamine. Teist
päeva alustas ta võitudega lätlase Samolinsi ja portugaallase Pereira üle ning oli enne
viimast vooru ainuliider. Otsustavas partiis olid mustad vene rahvusvaheline meistri
Rozumi vastu. Lõppmäng kiskus kiiva, kuid ka venelane eksis ning etturilõppmäng oli
juba viigiline. Lõpus püüdis vastane veel aja peale mängida, kuid lõpp oli meie mehele
õnnelik – viik. Üks lähimatest jälitajatest, Levin, võitis ning jõudis punktide arvult
Volodinile järele, kuid koefitsent oli kohtlajärvelasel selgelt parem. Kuld Eestile!
Triin Narva alustas nelja võiduga vastaste üle, kes pidanuks tiitlitelt ja reitingult selgelt
tugevamad olema. Ometi tulid võidud venelannade I.Barajeva, Kljutšiku, rumeenlanna
Foisori ja ungarlanna Varga üle Triinu kontole. 5. voorus lõppes mäng bulgaarlanna
Galunovaga viigiga. 6. voorus tuli kaotus hilisemale võitjale – 1. asetusega Samigullinale
Venemaalt. Teise päeva algus – võiduseis venelanna M.Barajeva vastu jäi viiki. Kahest
viimasest partiist tulid võidud valgevenelanna Revo ja venelanna Zizlova (kaotusseisust
ajaga!) üle. Samigullina jäi poole punktiga ette ja võrdluses Foisoriga oli Triinu
koefitsent napilt halvem. Tihti arvestatakse selliste jagamiste puhul omavahelise partii
tulemust ja siis tulnuks hõbe Eestisse – seekord mitte ja pronksmedal oli pettumus.



Tubli etteaste kiirmales ka võistkondlikus arvestuses

Lisaks individuaalsele kiirmale EM-ile peeti ka võistkondlik kiirturniir ja ka seal olid
eestlased edukad. Alla 14-aastaste võistkond koosseisus Mark Lapidus, Ottomar Ladva,
Georg Abozenko ja tüdrukute laual Triin Narva jagas Gruusia ja Ukraina järel koos
Venemaa võistkonnaga Provintsija 10 matšipunktiga 14-st 3.-4. kohta. Lisanäitajaks
olnud partiipunkte oli venelastel vaid 0,5 enam ning Eesti jäi napilt 4. kohale.
Turniiril kaotati algul Ukrainale 0,5:3,5, kuid võideti seejärel Montenegrot 3:1, Bosnia-
Hertsegoviina II 4:0, viigistati Venemaa Voshodiga 2:2, võideti Bulgaariat 3:1, Rumeenia
II 3:1 ja viigistati viimases matšis Gruusiaga 2:2.
Enne viimast vooru olid eestlased kolmandad, kuid et Provintsija võitis Voshodi 3:1
(pealtnägijate sõnul nägi asi kokkumängu moodi välja ja tulemuski oli täpselt selline, mis
hilisemaid pronksiomanikke rahuldas, Voshod Eestist mööduda ei suutnuks isegi 4:0
võidu korral), siis läksid konkurendid mööda. Matšis rumeenlastega tegi kohtunik
kahtlase otsuse Ladva vastase kasuks ning võidu asemel tuli null. Seegi punkt võinuks
Eesti pronksile viia. Võistkonna parimatena tõi Narva 5,5 ja Ladva 5 punkti 7-st.
Selline edu paneb aga mõtlema. Näiteks kas kiirmale ja klassikaline male on ikka üks ja
sama spordiala? Kas on õige näiteks Eesti meistrivõistlustel tavamales esikoha jagamise
korral pidada järelmatše kiirmales? Isiklikult arvan, et arvestada tuleks kas koefitsente
või pidada järelmatš samuti klassikalise ajakontrolliga.
Mis veel? Kuni 16-aastaste põhiturniiri pani pika puuga, 1,5-punktilise eduga lähimate
jälitajate ees kinni Ukraina talent – alles 12-aastane Ilja Nižnik. Temast veel kuuleme.
16- ja 18-aastaste Euroopa meistritele pakkus Dallase Ülikooli esindaja võimaluse
õppemaksuta (muidu 80000 dollarit) õppida selles ülikoolis neli aastat. Ameeriklaste
aktiivse ajude sissetoomise poliitika paneb küsima, kas ka Eestis ei võiks näiteks Tartu
Ülikool 18-aastaste meistritele pakkuda võimalust õppida valitud erialal. Või mõni
eliitkool 16-aastaste meistrile kohta gümnaasiumis. Kas on malejuhtidel viitsimist meie
parimate noorte heaks sellise perspektiivi nimel pingutada? Elu ei koosne ju üksnes
malest ja male abil uute võimaluste leidmine tooks juurde ka uusi andekaid noori.

EUROOPA NOORTE MEISTRIVÕISTLUSED
TULEMUSED (KLASSIKALINE MALE)
T10 1. Liza Kisteneva (Venemaa) 8 9-st ... 48. Arina Žarkova 4, 52. Anna Sagadijeva 4
T12 1. Anna Stjažkina (Venemaa) 8 ... 24. Katrina Korban 5,5
T14 1. Meri Arabidze (Gruusia) 8 ... 42. Triin Narva 4,5
T16 1. Nazi Paikidze (Gruusia) 7,5 ... 56. Ann Narva 3,5
T18 1. Katerina Nemcova (Tšehhi) ... 53. Olga Rumjantseva 2,5
P10 1. Ali Marandi Cemil Can (Türgi) 7,5 ... 48. Ilja Siroš 5, 76. Vladislav Karassev 4
P12 1. Kiprian Berbatov (Bulgaaria) 7,5 ... 39. Ottomar Ladva 5, 43. Georg Abozenko 5,
92. Oleg Nikulin 4
P14 1. Ivan Bukavšin (Venemaa) 7,5 ... 86. Mark Lapidus 3,5
P16 1. Ilja Nižnik (Ukraina) 8 ... 34. Jüri Holvason 5
P18 1. Xavier Vila Gazquez (Hispaania) 7 ... 11. Aleksander Volodin 6



Kommenteerib Aleksander Volodin
Hohaljan,Vardan (2286) - Volodin,Aleksander (2397)
Euroopa noorte meistrivõistlused kiirmales, 2. voor
1.d4 Rf6 2.c4 c5 3.Rf3 cxd4 4.Rxd4 b6 5.Rc3 Ob7 6.Og5 (Ebatäpsus.)
6...d6 7.f3 Rbd7 8.e4 e6 9.Oe2 Oe7 10.0-0 0-0 11.Oe3 (Kokkuvõttes kaotasid valged
tempo.)
11...a6 12.Rc2 Vc8 13.Vc1 Lc7 14.Ld2 Vfe8 15.Vfd1 Lb8 16.Le1 Od8 17.Lf2 Oc7
18.Kh1 (Kõik vigurid on oma parimatel kohtadel, aeg valida mänguplaan.)
18...h6 (Profülaktika, annan võimaluse valida plaan valgetele.)
19.Lh4? Re5 20.Lf2 Od8 21.Ra3! (21.b3? b5 = kasutades ratsu c3 kaitsmatust.)
21...Rfd7 22.f4 (Nõrgestab diagonaali h1-a8 ja etturit e4.)
22...Rg6 23.Of3 Oc7 24.b4 Vcd8 25.g3 Oa8 26.Lg2 Rf6 27.Vd2 Re7 28.Vcd1 Rc8
29.g4? Re7! (Ratsu läheb tagasi, et suruda nõrgestatud etturit f4.)
30.g5 hxg5 31.Lxg5 Rg6 32.h4??

(Kh1 Lg5 Vd1 Vd2 Oe3 Of3 Ra3 Rc3 ea2 eb4 ec4 ee4 ef4 eh4 / Kg8 Lb8 Vd8 Ve8 Oa8
Oc7 Rf6 Rg6 ea6 eb6 ed6 ee6 ef7 eg7)

32...d5! 33.e5? d4 -+ 34.Rd5 dxe3 35.Rxf6+ gxf6 36.exf6 Oxf3+ 37.Kg1 Oxf4 0-1.
Tüüpiline partii selle variandi jaoks.


