
Eestlased Euroopa individuaalsetel malemeistrivõistlustel plusspoolel

Bulgaarias Plovdivis 21. aprillist kuni 3. maini toimunud Euroopa individuaalsetel
meistrivõistlustel esindasid Eestit tänavused vabariigi meistrid Kaido Külaots ja
Monika Tsõganova. Mõlemad kogusid 6 punkti 11st, Külaots jagas meeste turniiril
93.-149. kohta 337 osaleja seas ja Tsõganova naiste turniiril 43.-72. kohta 159 osaleja
seas.
Mängiti 11 vooru shveitsi süsteemis. Et nädalataguses malenurgas vaatlesime turniiri
esimest poolt ehk kuute esimest vooru, siis täna anname ülevaate turniiri teisest
poolest ehk viimasest viiest voorust. Meenutame, et esimese kuue vooru järel oli
mõlema Eesti esindaja kontos 3 punkti 6st, seega turniiri teisel poolel õnnestus
mõlemal juurde saada 3 punkti 5st.

Külaots jäi eesmärgist kaugele

Kaido Külaots, kelle Rahvusvahelise Maleföderatsiooni (FIDE) reiting on 2530
punkti (selle alusel sai ta turniiril 155. paigutuse), oma etteastega ilmselt rahule jääda
ei saa, sest ehkki lõpptabelis õnnestus saada parem koht, kui stardieelne paigutus, siis
turniiriga kaotas ta ometi 8,3 reitingupunkti.
Täitmata jäi ka turniiri eel seatud eesmärk – “Pärnu Postimehele” pärast edu Eesti
meistrivõistlustel antud usutluses ei teinud Külaots saladust, et EMil soovib ta jõuda
väljavalitute seltskonda, kes pääsevad mängima maailmameistrivõistluste karussellile
– see koht jäi aga kaugele. Nimelt said meeste turniiri 23 paremat pääsme järgmisele
Maailma Karikaturniirile, mille kaudu on omakorda võimalik pääseda
maailmameistrivõistluste finaali.
Külaotsa saldoks EMil jäi neli võitu, neli viiki ja kolm kaotust. Kui turniiri esimesel
poolel kohtus Eesti esimaletaja mitme tugeva rahvusvahelise suurmeistriga ja ilmnes,
et punktide kogumine nende vastu on üsna raske, siis turniiri teisel poolel olid meie
mehe vastasteks vaid temast nõrgema reitinguga maletajad.
7. ja 8. voorus viigistas Külaots vastavalt Nikola Nestorovici (Serbia, 2381) ja
Mindaugas Beinorasega (Leedu, 2339). Seejärel tuli 9. voorus alla neelata väga mõru
pill, vastu tuli võtta kaotus Emilis Pileckiselt (Leedu, 2403). Kõik kolm eelmainitud
mängumeest on rahvusvahelise tiitlita maletajad. 10. ja 11. voorus alistas Külaots
vastavalt rahvusvahelise meistri Miodrag Perunovici (Serbia, 2420) ja FIDE meistri
Alexander van Beeki (Holland, 2343).
Meeste Euroopa meistriks tuli Sergei Tivjakov (Holland, 2634), kes kogus 8,5 punkti
11st. Järgnesid üheksa meest 8 punktiga (teiste seas kolme võiduga lõpetanud Soome
rahvusvaheline suurmeister Tomi Nyback, kelle FIDE reiting on 2587), medalisaajate
väljaselgitamiseks toimus nende meeste vahel pärast põhiturniiri lõppu play-off
süsteemis järelvõistlus (tie-break). Selle tulemusel sai hõbemedali Sergei Movsesjan
(Slovakkia, 2695) ja pronksi Sergei Volkov (Venemaa, 2633).
Esikümnele järgnes koguni 24 meest 7,5 punktiga, kes jagasid turniiril seega kohti
11.-34., et aga järgmisele Maailma Karikaturniirile pääses turniiri 23 paremat, siis tuli
nendegi kohajagajate seas läbi viia play-off süsteemis järelvõistlus (tie-break), et MK-
turniirile pääsejaid välja selgitada. Alles seejärel sai asuda paremate autasustamisele.

Tsõganova võitis tublisti reitingut

Monika Tsõganova saldoks EMil jäi viis võitu, kaks viiki ja neli kaotust. Et oma
reitinguga (2198) kuulus Tsõganova selgelt tabeli teise poolde (122. paigutus 159
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osaleja seas), siis kohtus ta pidevalt endast kõrgema reitinguga maletajatega. Tänu
headele esitustele õnnestus turniiriga juurde teenida 28,8 reitingupunkti.
Tsõganova võitis 7. voorus Nelly Aginiani (Armeenia, 2295), viigistas 8. voorus Lilit
Galojaniga (Armeenia, 2324) ja võitis seejärel 9. voorus Iozefina Paulet (Rumeenia,
2308). Nii kerkis ta kaks vooru enne turniiri lõppu juba väga kõrgele kohale, paraku
tuli 10. voorus suhteliselt kiiresti alla vanduda tugevale Sopiko Khukhashvilile
(Gruusia, 2371). Viimases, 11. voorus viigistas Tsõganova Jana Jackovaga
(Tshehhimaa, 2345).
Naiste Euroopa meistriks tuli Katerina Lahno (Ukraina, 2479), kes kogus analoogselt
meeste turniiri võitjale 8,5 punkti 11st. Järgnes kuus naist 8 punktiga, nemad hakkasid
järelvõistlusel mängima medalitele ja lõpuks sai hõbeda Viktorija Cmilyte (Leedu,
2466) ning pronksi Anna Ushenina (Ukraina, 2474).
Et naiste turniiri 14 paremat said otsepääsme maailmameistrivõistlustele, siis tuli
üheksa naise seast, kes kogusid 7,5 punkti ja jagasid sellega 8.-16. kohta,
järelvõistluse tulemusel selgitada väljavalitud.
Euroopa individuaalsetel malemeistrivõistlustel mängiti ajakontrolliga poolteist tundi
40 käigule kummalegi vastasele, seejärel lisandus vajadusel 30 minutit kummalegi
vastasele partii lõpuni. Alates 1. käigust lisandus täiendavalt iga käigu sooritamise
järel kellale 30 sekundit.
Lisaks pääsemisele maailmameistrivõistluste karusellile olid parematele ka rahalised
auhinnad, meeste auhinnafond oli kokku 100 000 eurot ja naiste auhinnafond kokku
40 000 eurot. Esikoht tõi meeste seas sisse 15 000 eurot ja naiste hulgas 6000 eurot.
Meeste seas jagus auhindu 25 ja naiste seas 15 paremale, pluss mõningad eriauhinnad.

Valitud partiid

Miodrag Perunovic (Serbia, 2420) - Kaido Külaots (Eesti, 2530)
9. Euroopa individuaalsed meistrivõistlused, 10. voor
1.d4 Rf6 2.Og5 e6 3.e4 h6 4.Oxf6 Lxf6 5.Rf3 d6 6.Rc3 Rd7 7.Ld2 g6 8.Rb5 Ld8
9.Lc3 c6 10.d5 cxb5 11.dxe6 Vg8 12.exd7+ Oxd7 13.O-O-O Lb6 14.e5 Lc5 15.exd6
Oxd6 16.Le1+ Oe7 17.Re5 Oe6 18.Kb1 a6 19.Od3 O-O-O 20.Le2 Of6 21.f4 Vge8
22.Vde1 Kb8 23.Vhf1 Ld5 24.c4 Ld4 25.Vd1 Oxe5 26.fxe5 Og4 0:1.

Monika Tsõganova (Eesti, 2198) - Iozefina Paulet (Rumeenia, 2308)
9. Euroopa individuaalsed meistrivõistlused, 9. voor
1.d4 Rf6 2.Rf3 e6 3.e3 b6 4.Od3 Ob7 5.O-O Oe7 6.b3 O-O 7.Ob2 c5 8.Rbd2 d6 9.c4
Lc7 10.Le2 Rc6 11.Vad1 Vfe8 12.Rg5 h6 13.Rge4 Rxe4 14.Rxe4 d5 15.cxd5 exd5
16.Rc3 Rb4 17.Ob1 Oa6 18.Lg4 Oxf1 19.dxc5 d4 20.Vxd4 bxc5 21.Vxb4 Ld8
22.Re4 f6 23.Vb7 Od3 24.Rxc5 h5 25.Le6+ Kh8 26.Oxd3 Oxc5 27.Lf7 Ve7
28.Lxh5+ Kg8 29.Oc4+ 1:0.

Margus Sööt,
meistrikandidaat males


