
Eesti malemeistrivõistlustel võitsid favoriidid

Margus Sööt, meistrikandidaat males

Eesti meeste ja naiste meistrivõistlused klassikalises males, mis peasponsori järgi kandsid
ametlikult nimetust Eesti Ekspressi meistrivõistlused males, toimusid Tallinnas 29. märtsist
kuni 5. aprillini. Meistriks krooniti meeste seas Kaido Külaots ja naiste hulgas Monika
Tsõganova.

Finaalturniirid mängiti kümne osalejaga ringsüsteemis ajakontrolliga poolteist tundi 40
käigule kummalegi vastasele ning seejärel lisandus vajadusel 15 minutit partii lõpuni
kummalegi vastasele. Igale käigule (alates esimesest käigust) lisandus täiendavalt 30 sekundit.
Eesti meistrivõistluste kolme paremat autasustati medali ja diplomiga. Meeste ja naiste
meistrivõistluste kaks paremat said õiguse osaleda Eesti koondvõistkonna koosseisus 2008.
aasta maleolümpial novembris Saksamaal Dresdenis. Lisaks kompenseeritakse nii meeste kui
naiste kahele paremale teatud mahus ka osalemine tänavustel Euroopa individuaalsetel
meistrivõistlustel aprillis-mais Bulgaarias Plovdivis.

Meeste meister selgus järelmatšiga

Meeste finaalist puudusid paljud paremad mängijad. Tähtaegselt teatasid oma loobumisest
osalemisõigust omanud Meelis Kanep, Ülar Lauk, Tarvo Seeman ja Mihhail Rõtšagov,
vahetult enne finaalvõistluse algust otsustasid täiendavalt loobuda nii rahvusvaheline
suurmeister Igor Švõrjov kui ka FIDE meistri tiitlit kandev Andrei Kalinitšev. Nii paljude
tippude loomuse põhjustena on esile toodud rahaliste auhindade puudumist, aga ka suhteliselt
nõrka koosseisu. Švõrjovi ja Kalinitševi asendasid eelturniiri tulemuste põhjal Tarmo Tuul ja
Andres Kuusk, mõlema jaoks oli mängimine nii kõrgel tasemel esmakordne.

“Kahju, et nii paljud tipud Eesti meistrivõistlustest eemale jäid, tulevikus peab maleliit
tõsisemalt mõtlema kompromisside leidmisele – ei saa lõpuni jäik olla. Kõigile ju meeldiks
kui Eesti meistrivõistlused oleksid võimalikult tugeva koosseisuga, võiks võtta eesmärgiks
jõuda sellise niiöelda unelmate turniirini nagu oli näiteks 2001 Pühajärvel. Viimastel aegadel
pole midagi taolist paraku olnud,” kommenteeris koosseisu tänavune võitja Kaido Külaots.
Meeste turniiril startisid väga hästi Kaido Külaots ja Aleksander Volodin, mõlemad alustasid
tormiliselt 5,5 punktiga 6st, mõlema kontos olid selleks hetkeks vaid võidud ja omavaheline
viik teisest voorust. Siis aga hakkas juhtuma, sest just viimastes voorudes pidid loosi tahtel
omavahel kohtuma eeldatavad tugevamad, medalitele heitlejad.

Volodin kaotas koguni kaks partiid järjest – 7. voorus Andrei Šiškovile ja seejärel ka 8.
voorus Olav Sepale pärast seda, kui ta enam-vähem võrdses lõppmängus käikude
kordamisega viigi fikseerimisest loobus, mängu üsna põhjendamatult võidule jätkas ja selgelt
üle pingutas ning lõpuks koguni kaotas.

Et Külaots liikus samal ajal edasi viikidega – 7. voorus poolitas ta punkti Deniss Kovaljoviga
ja 8. voorus Andrei Šiškoviga – siis võimaldas see võimsa lõpuspurdi teinud Olav Sepal talle
enne viimast vooru järgi jõuda.

Viimases voorus seisis ees meistri selgitamise suhtes otsustav partii Sepp-Külaots, nende
edumaa järgnevate ees oli juba terve punkt. Siiski õiget võitlust otsustavas partiis ei toimunud,
konkurendid leppisid võrdlemisi kiiresti viigiga, mis tagas mõlemale koha Eesti meeskonna
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koosseisus maleolümpial Dresdenis. 7 punkti 9st kogunud Külaotsale ja Sepale järgnesid 6,5
punktiga Šiškov ja Volodin, lisanäitajate alusel kuulus pronks Šiškovile.

Meistri selgitamiseks tuli seega pidada järelmatš, mis kulges üsna kummaliselt, sest võideti
mustade malenditega. Esmalt mängiti kaks partiid kiirmalet, kus avapartii võitis mustadega
Külaots ja teise partii omakorda mustadega Sepp. Nüüd tuli appi võtta juba välkmale ja taas
sai esimeses partiis võidu mustadega mänginud Külaots, seekord õnnestus tal aga võita
efektselt ka teine partii valgetega ning nii tuli Külaots viiendat korda Eesti meistriks (tema
varasemad võidud on aastatest 1999, 2001, 2002, 2003).

“Mina läksin seda turniiri muidugi kindlasti algusest peale võitma – samas ma arvan, et
pinged olid ainult minul, ülejäänud seltskond mängis pingevabalt, et läheb nii nagu läheb.
Sisuliselt ei saanud ma endale lubada mittevõitmist. Ma küll ei tea täpselt, aga ilmselt
kaotasin vaatamata esikohale selle turniiriga natukene reitingut – siin ongi üks point peidus –
mängija ei tohiks kuidagi kaotada reitingut, kui ta võidab oma riigi meistrivõistlused,
järelikult on midagi kuskil mäda,” sõnas Külaots.

Külaots-Kuusk (4. voor)

1.e4 c5 2.Rf3 d6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6 5.Rc3 a6 6.Oe2 e6 7.O-O Oe7 8.f4 Rc6 9.Oe3 O-O
10.a4 Lc7 11.Kh1 Ve8 12.Od3 b6

(Kh1 Ld1 Va1 Vf1 Od3 Oe3 Rc3 Rd4 ea4 eb2 ec2 ee4 ef4 eg2 eh2 / Kg8 Lc7 Va8 Ve8 Oc8
Oe7 Rc6 Rf6 ea6 eb6 ed6 ee6 ef7 eg7 eh7)

13.e5 dxe5 14.Rxc6 Lxc6 15.fxe5 Ob7 16.Le2 Rd7 17.Oxh7+ Kxh7 18.Lh5+ Kg8 19.Lxf7+
Kh8 20.Vf3 Rf8 21.Vg3 1:0.

Naiste turniiril tugev koosseis

Naiste finaali koosseis oli erinevalt meeste tšempionaadi omast vägagi arvestatav,
tugevamatest puudusid vaid Viktoria Baškite ja Tuulikki Laesson. Kõikide teiste jaoks oli
Eesti meistri nimetus ja sellega kaasnev võimalus osaleda maleliidu kulul maleolümpial
Dresdenis ja Euroopa individuaalsetel meistrivõistlustel Plovdivis täiesti piisavaks
motivaatoriks.

Nagu “Sporditähe” veergudel ennustatud sai, nii kujuneski naiste turniir kohe algusest peale
võidujooksuks esikohale – võitis see, kes kogu turniiri vältel vähem poolpunkte oma
vastastele ära andis. Meistriks kroonitud Monika Tsõganova alistas kuus ja viigistas kolme
vastasega ehk kogus 7,5 punkti 9st, teisena lõpetanud Valeria Gansvind tegi konkurendiga



võrreldes ühe viigi rohkem ning nii tuli tal leppida 7 punkti ja teise kohaga. Kolmas oli Leili
Pärnpuu 6 ja neljas Tatjana Fomina 5,5 punktiga.

Stardist alates olidki just Tsõganova ja Gansvind peamised esikohanõudlejad. Kaks vooru
enne turniiri lõppu edestas Gansvind Tsõganovat poole punktiga, kuid see-eest olid tal
viimastes voorudes ees ootamas veidi raskemad vastased.

Tsõganova säilitas enda sõnul optimismi ka kaks vooru enne turniiri lõppu, olles esikohast
poole punkti kaugusel. “Ei tekkinud lootusetuse tunnet. Ta ise (Gansvind) oli pärast loosimist
avaldanud arvamust, et tal on tugevad vastased kolmes esimeses voorus (Tsõganova, Fomina,
Pärnpuu) ja kahes viimases voorus (R. Narva, Vahtra). Oli teada, et Regina Narva ja Tuuli
Vahtra on hea klassiga mängijad. Arvestasin, et kui konkurent võidab need mõlemad partiid,
siis mis ma ikka teha saan.”

Ja tõesti, Gansvind lõpetaski turniiri kahe viigiga, samal ajal kui Tsõganova alistas viimastes
voorudes kaks nooremat osalejat Katrina Korbani ja Triin Narva. Nii vahetatigi tabelis kohad,
poolepunktine edu tagas Tsõganovale tema üheksanda Eesti naiste meistri tiitli (varasemad
võidud 1994, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2005, 2007).

Milline oli meistri meeldejäävaim partii? “Regina Narvaga oli mul väga põnev mäng.
Ohverdasin viguri, ehkki vist ei pidanud seda tegema – seis oli ilma kahingutagi hea. Pärast
kahingut Regina eksis. Selles partiis ma riskisin teadlikult ja ohverdasin viguri mitme etturi
vastu, kuna vastase kuningaseis oli seejärel avatud, siis praktilises mängus on sellist seisu
raske mängida,” rääkis Tsõganova.


