
Eesti kirimaletajad kogunesid ühingu üldkogul

Eesti Kirimaleühingu iga-aastane üldkogu toimus tänavu 16. augustil Ervin Lieberti
suvekodus Kloogarannas. Vastavalt üldkogu päevakavale arutleti kõikidel kirimalet
puudutavatel aktuaalsetel teemadel: räägiti ühingu tegevusest 2007.-2008. aastal,
kinnitati ühingu aastaaruanne, valiti ühingule uus juhatus, räägiti Eesti
individuaalsete- ja võistkondlike meistrivõistluste korraldamisest, lisaks vaadati üle
ka mõningad ühingu tegevust puudutavad jooksvad küsimused.
Eesti Kirimaleühingu (EKmÜ) kord aastas toimuval üldkogul osalejate arv on püsinud
väiksemate kõikumiste juures enam-vähem stabiilsena (10 kuni 18 osalejat) alates
nende toimumistraditsiooni algatamisest 1992. aastal. Kirimaletajad on erinevatel
aastatel ajurünnakuga tegelenud mitmetes Eestimaa kaunites paikades, kokkutulekuid
on peetud Tallinnas, Viljandis, Pullapääl, Tabasalus, Pärnus, Pilistveres, Vändras,
Sindis, Aegviidus, Karksis ja nüüd siis viimasena Kloogarannas. Mitmel pool on
koosolekuid peetud korduvalt.
Kokku osales tänavusel üldkogul 13 kirimalehuvilist: Lembit Vahesaar, Ervin Liebert,
Merike Rõtova, Tõnu Tiits, Hans Tomson, Mihkel Raidaru, Raul Kukk, Teet
Shvilponis, Jüri Siigur, Andres Saul, Priit Tõnisson, Vello Talvere, Andres Veiper.

Mõnda tänavustest olulisematest otsustest

Ühingu kokkutulekul mälestati esmalt leinaseisakuga vahepealse aja jooksul
(eelmisest üldkogust) lahkunud staazhikad kirimaletajaid: Aarne Hermlin (06.06.1940
- 17.11.2007), Taivo Kastan (17.04.1943 - 24.04.2008), Jüri Sammul (16.06.1943 -
10.07.2008), Ago Raju (04.05.1937 - 08.08.2008).
Üldkogu tutvus seejärel ühingu tegevusaruandega ja majandusaasta aruandega ning
kinnitas need. Pärast seda asuti EKmÜ-le uut juhatust valima – nimelt on ühing
tegutsenud juba 16 aastat ja kuna põhikiri näeb ette juhatuse valimised iga nelja aasta
tagant, siis tuli seda tänavusel üldkogul taas teha.
Üksmeelselt valiti EKmÜ presidendiks taas Lembit Vahesaar ja juhatusse Ervin
Liebert, Merike Rõtova, Hans Tomson, Tõnu Tiits, Mihkel Raidaru, Einar Laane. Ehk
ühing jätkab vanaviisi, seniste juhtide eestvedamisel. Samas on kõikidel juhatuse
liikmetel vanust juba üksjagu ja kirimale vajaks hädasti nooremate eestkõnelejate
esilekerkimist – ehk saab see teoks hiljemalt nelja aasta pärast, kui toimuvad uued
juhatuse valimised.
Üldkogul sõna võtnud EKmÜ president Lembit Vahesaar andis kokkutulekul räägitust
ülevaate ka ühingu kodulehel (www.kirimale.ee). Vahesaar kirjutab järgmist:
“Kirimalega tegelejate üldarv püsib juba mõnda aega saja ümber. Täpselt on nii seda
arvu kui ka EKmÜ liikmete arvu raske piiritleda. Liikmemaksudega on muidugi
probleeme. Mullu oli maksjaid 45 ja 2 klubi, tänavu seni vaid 32 ja 3 klubi. Kadrioru
klubi pole maksnud mitu aastat, Narva Maletäht viimased kaks aastat. Me pole
põrmugi huvitatud oma ridade arvu vähendamisest, samal ajal peaksime saavutama
vähemalt seda, et need, kes mängivad Eesti meistrivõistlustel või rahvusvahelistel
võistlustel, oleksid liikmemaksu tasunud.”
Vahesaar arutleb edasi: “Kirimaletajate rohkusega me hoobelda ei saa, küll aga
sellega, et oleme seni suutnud säilitada oma võistluste järjepidevuse ja meil on küllalt
head tulemused rahvusvahelisel areenil.”
Rahvusvahelise Kirimaleliidu (ICCF) reitingutabelis on kokku 113 Eesti kirimaletajat,
neile on õige pea lisandumas veel 20 uut nime, kes mängivad hetkel erinevatel
reitinguturniiridel, kuid pole veel reitingut kirja saanud. Raul Kukk on ICCFi



aprillikuu edetabeli järgi ületanud 2600 reitingupunkti piiri, järgnevad üle 2500-ga
Tõnu Õim (2581), Alvar Kangur (2550), Tõnu Tiits (2544) ja Jüri Siigur (2521), kes
juhib ühtlasi 61 aktiivse mängijaga Eesti reitingutabelit 2528 punktiga.

Turniire korraldatakse vastavalt väljakujunenud tavadele

“Viimastel aastatel jätkus Eesti sisemiste võistluste korraldamine vastavalt
väljakujunenud tavadele. Eelmisest üldkogust möödunud aja jooksul jõudsid lõpule
Eesti 9. e-postiga meistrivõistlused, ilmselt kõige tasavägisemad senipeetuist. /---/.
Jaanuaris algasid 10. meistrivõistlused, mida mängitakse serveri teel ja järgmiste
meistrivõistluste poolfinaal. Kahjuks ei õnnestunud jätkata Eesti võistkondlike
meistrivõistluste korraldamise traditsiooni. Vajalikku arvu võistkondi kokku ei
saadud,” kirjutab Vahesaar oma aruandes.
Paralleelselt 10. meistrivõistlustega, mida mängitakse serveri teel, algasid jaanuaris ka
30. meistrivõistlused kirja teel. Tänavu on viimane kord, mil tehti algust kahtede Eesti
meistrivõistlustega, edaspidi jätkatakse mängimist vaid serveri vahendusel. Seoses
kahtede meistrivõistluste asendumisega ainult ühega, vajab lahendamist, kuidas 
tulevaste meistrivõistluste numeratsiooni jätkata.
Vahesaar hindab kõrgelt võistluste korraldamist noortele: “Lõpule jõudsid ka serveri
teel mängitud Eesti I juunioride meistrivõistlused. Võrdse tulemusega võitsid Marek
Soobik (meister) ja Kaarel Nestor, kolmas oli Tuuli Vahtra. Kahjuks jätsid mitmed
võistlejad turniiri pooleli juba võistluse algstaadiumis. Noortevõistluste korraldamine
on ühingu üheks Eesti Olümpiakomitee liikmeksoleku kriteeriumiks.”
Lisaks kodustele turniiridele osalesid/osalevad Eesti võistkonnad mitmetel olulistel
rahvusvahelistel võistlustel: XV olümpia finaalis, XVI olümpia poolfinaalis, peagi
algava XVII olümpia finaalis, VII Euroopa meistrivõistluste poolfinaalis,
tshempionite liiga finaalturniiril, VIII Läänemere turniiril jne. Individuaalvõistlustest
on kõige olulisem XXII MM-finaal, kus mängib Raul Kukk.
Sõnavõttudes puudutati mitmeid ühingu töös olulisi küsimusi. Peeti vajalikuks, et uus
juhatus kaaluks, kuidas paremini tagada liikmemaksude laekumine. Eelseisvatest
võistlustest lubas Ervin Liebert enda peale võtta matshi korraldamise Rootsi
kirimaletajatega. Mitmeid värskeid mõtteid avaldati seoses Eesti võistkondlike
meistrivõistluste korraldamisega.

EKmÜ kodulehe vahendusel
Margus Sööt,
meistrikandidaat males



EFEKTNE PARTIIFRAGMENT
Margus Sööt - Tuuli Vahtra (2. voor)
Haapsalu Valge Daami kiirmaleturniir, 24.08.2008

(Kg2 Le4 Vc1 Vh1 Ob2 Re5 Rf4 ea2 eb4 ee3 ef2 eg3 / Kg8 Lh6 Vb8 Ve8 Ob7 Oe7
Rc7 ea7 ec5 ef7 eg4)

1.Lxb7! (Ka riskivaba 1.Vxh6 Oxe4+ 2.Kg1 järel olnuks valgel suur paremus. Valge
otsustab aga kauni kuningarünnaku nimel kvaliteekahingu kasuks.)
1...Lxh1+ (1...Vxb7? 2.Vxh6 järel on valgel lihtsalt enamvigur.)
2.Vxh1 Vxb7 3.Rxf7! (Ka 3.Rxg4 järel olnuks valgel suur paremus. Partiikäik on aga
väga efektne ja kiusatus laua taga sellist pommkäiku teha oli suur. Nimelt ei saa must
valge ratsut oma kuningaga maha lüüa, sest lugu lõpeks matiga: 3...Kxf7 4.Vh7+ Kg8
5.Vg7+ ja 6.Rg6#. Lisaks ähvardabki käik 4.Vh8+, millega valge sunniks musta
kuninga oma ratsut lööma ja järgneks juba eelpool esitatud matimanööver. Tekkinud
seisus on mustale head kaitset üldse raske leida, seda enam raske olnuks selle
leidmine partii ajal malelaua taga vähese järelejäänud aja juures. Tegelikult head
kaitset polegi, valge kergete vigurite loodud ähvardused on lihtsalt niivõrd tugevad.
Näiteks 3...Vf8 4.Rh6+ Kh7 5.Rxg4+ Kg8 6.Rh6+ Kh7 7.Rf5+ Kg8 8.Rxe7+ valge
võiduga. Abi pidi ilmselt otsima pigem käikudest 3...Veb8 või 3...Vb6, ehkki ka
seejärel tekkivad seisud pole mustale just kuigi roosilised. Partiijätk võimaldab
efektse lõpplahenduse.)
3...Of6 4.Rh6+ Kg7 5.Rf5+ Kf7 6.Vh7+ (Siin võitis kiiresti ka ratsukahvel mustale
kuningale ja vankritele 6.Rd6+. Partiikäik on aga veelgi efektsem.)
6...Kg8 7.Vd7!! (Tõepoolest ilus lõpp, mustal pole suurtest materiaalsetest kaotustest
pääsu, sest nii-öelda viguriohvri vastuvõtmisele järgneks kiire matt: 7...Oxb2 8.Rh6+
ja 9.Rg6#. Tõeline valge ratsude triumf!)
Must alistus.


