
Kõrgtehnoloogia dopingu asemel

Eelmise aasta lõpus puhkes Venemaal skandaal – Serpuhhovis läbiviidud
karikavõistlustel süüdistasid kaheksa konkurenti 20-aastast rahvusvahelist meistrit
Marat Askarovit ebaausas mängus. Askarov võitis mitut suurmeistrit nii ülekaalukalt,
et paljudel kolleegidel ei olnud kahtlust - noormees kasutas arvutiprogrammide abi.

Venemaa Maleföderatsiooni saidil ilmus avalik kiri, millele kirjutasid alla
suurmeistrid Aleksander Motõljov, Jevgeni Najer, Vladimir Potkin, Jevgeni
Vorobjov, Mihhail Kobalija, Vladimir Dobrov, Sergei Grigorjants ja rahvusvaheline
meister Andrei Devjatkin. Selles analüüsitakse Askarovi mänge turniiril ning
nõutakse juhtumi uurimist ja Askarovi karistamist.
Süütõendid on paraku kaudsed - Askarov käigud langesid otsustavates partiilõikudes
kokku tugeva maleprogrammi Rybka 2 omadega. Mitmetel juhtudel valis Askarov
väga napi mõtlemise järel praktilise ja selge lahenduse asemel keerulise, kuid arvuti
poolt tugevaimaks hinnatud käigu.
Hiljuti ilmus samal netilehel Askarovi vastus. Noormees väidab, et partiid võitis ta
tänu suurepärasele ettevalmistusele! Nüüd jääb vaid oodata sündmuste arengut - kui
Askarov jääb õigeks, siis annab see julgust teistelegi mängijatele, kelle
südametunnistus ei tõrgu taolisi võtteid kasutada…

Kui paljud spordialad kubisevad dopinguskandaalidest, siis males on see üliharuldane
ja dopingukontrollgi seati maleolümpiatel sisse alles 2002. aastal Bledis. Vahele on
jäänud siinkirjutajale teadaolevalt vaid üks inimene - ajaleht Japan Today teatas 2007.
aasta novembris, et dopinguga patustas maleringkondades täiesti tundmatu
jaapanlanna Masami Takahashi.

Külmad tuuled puhuvad aga sealt, kust seda kardeti juba ammu - tehnika areng pakub
ebaausaks mänguks päris palju erinevaid võimalusi.
Kõige lihtsam probleem on praeguseks lahendatud - mobiiltelefonid on
turniirisaalides keelatud ning selle kasutamiselt tabatud mängija saab kohe kaotuse.
Üheks esimeseks selle reegli ohvriks oli 2003. aastal tollane FIDE maailmameister
Ruslan Ponomarjov. Plovidivis toimunud võistkondlikul EM-il ununes tal taskusse
väljalülitamata mobiiltelefon ning see helises Ukraina ja Rootsi vahelise matši ajal.
Kuigi ukrainlasel oli sünnipäev, ei aidanud miski - tabelisse läks null.
Paraku on tänapäevane tehnika tase juba nii kõrge, et näiteks miniraadiovastuvõtja
peitmine riietusse, prillidesse või soengusse pole enam ületamatu probleem. Mängija
ei pea isegi kaasosalistele mikrofoni abil mänge edastama, kuna igalt vähegi
korralikumalt turniirilt on otseülekanded internetis.

I juhtum
Sohitegejate nimistu algab juba 1980. aastast, kui oma vastvalminud programmi Belle
otsustas testida Bell Laboratories'is töötanud Unix'i-pioneer Ken Thompson. Tema ja
rahvusvaheline meister Frederick Friedel leppisid kokku Friedeli tuttava Dieter
Steinwenderiga ning viimane kasutas Belle abi Hamburgis toimunud simultaanil.
Simultaani andnud suurmeister dr. Helmut Pfleger sai Steinwenderi (kes sooritas
Belle soovitatud käike) vastu võiduseisu, kuid lõpuks ikkagi kaotas. Iga käik edastati
tookord telefoni teel teisele poole Atlandi ookeani New Jerseysse ning saadi
samamoodi ka vastused. Eksperimendiga oli seotud ka kohalik telejaam, mille
korrespondent pärast simultaani lõppu ka Pflegeri arvamust küsis. Suurmeister oli
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üllatunud eelkõige selle pärast, et kaotas arvutile - tollaste programmide tase oli veel
liiga madal inimeste võitmiseks.
See lugu käib pigem teaduslike-ajakirjanduslike eksperimentide valdkonda, kuid
džinn oli pudelist välja lastud…

II juhtum
Järgmine teadaolev juhtum on aastast 1993, mil Philadelphia World Openile tuli
mees, kes registreerus John von Neumanni nime all. Ta mängis algul suurepäraselt,
viigistades näiteks teises voorus suurmeister Helgi Olafssoniga. Neljandas voorus
katkestas ta ootamatult üheksandal käigul mängimise ja ületas aja. Üheksandas voorus
mõtles ta elementaarset käiku (vigurite vahetus) tervelt 40 minutit! Lõpuks lahkus ta
laua tagant, tuli tagasi ja tegi ainuvõimaliku käigu. Partii ta võitis, kuid tema
käitumine tundus kõigile äärmiselt kahtlustäratav. Reitinguta mängijate konkurentsis
sai ta auhinnaks 800 USD, kuid enne tšeki kätteandmist palusid turniiri korraldajad tal
lahendada lihtsa maleülesande. Neumann keeldus, lahkus turniirisaalist ja rohkem
pole teda maleturniiridel nähtud.

III juhtum
Suurema skandaali tekitas 1998. aastal Saksamaal Böblingenis Clemens Allwermanni
nimeline hobimaletaja. 55-aastane mees, kelle reiting viimased 20 aastat oli umbes
1900, jagas turniiril esikohta 7,5 punktiga 9-st. Tema esitusreiting sel võistlusel oli
2630 ning ohvrite hulgas näiteks viimases voorus suurmeister Sergei Kalinitšev.
Allwermann jäi vahele anekdootlikul moel. Kui Kalinitšev alla andis, teatas ta
tähtsalt, et lõppseisus tulebki matt 8 käiguga. Kalinitševi imestuse peale soovitas
Allwermann tal seda kontrollida.
Ning kontrollitigi - vaevalt nädal aega hiljem oli see isegi Garri Kasparovi ja Vishy
Anandi vaheline jututeema. Rääkimata pealkirjadest Saksamaa ajalehtede esikülgedel.
Paraku oli sellest vähe - Allwermann eitas kõike, tema riietust (kahtlustatakse, et tema
lipsu sees võis olla minikaamera jne) ei kontrollitud ja otseseid süütõendeid pole.
Allwermann lubas kohtusse kaevanud iga väljaande, milles teda süüdlaseks tehakse,
kuid see ei aidanud - Der Spiegel avaldas loost pika materjali. Ning Baieri Maleliit
teatas, et Allwermanni turniiridele enam ei lubata. Mees on hiljem mänginud veel
ühel turniiril - alati suure hulga pealtvaatajate ja ajakirjanike ees ning näitas oma
tavalist hobimängija taset…

IV juhtum
2006. aasta suvel toimunud Philadelphia World Openil tegi "tähelennu" senini
tundmatu hobimaletaja, Iisraelis arvutielektroonika insenerina töötav Eugene
Varshavsky. Seitsmenda vooru järel oli ta liidergrupis, olles muu hulgas alistanud
tippsuurmeister Ilja Smirini. Kaheksanda vooru eel palus kohtunik tal võtta peast
mütsi, millega ta harilikult mängis. Varshavsky kaotas pärast seda kiiresti suurmeister
Jevgeni Najerile. Enne viimast, üheksandat vooru, palus turniiri direktor ta oma
kabinetti. Varshavsky läks sellest kuuldes WC-sse, viibis seal paarkümmend minutit
ja tuli välja "puhta poisina". Tema riietuse kontrollimine ei andnud tulemusi. Tal
lubati turniiri jätkata ja ta kaotas ka viimase partii.

V juhtum
Samalt turniirilt eemaldati internetiklubi Chess Live vanemadministraator Steve
Rosenberg. Turniiri direktor märkas, et ta pani partii ajal midagi kõrva. Rosenbergi
väitel oli see kuuldeaparaat, kui kontrollimisel selgus, et tegemist on juhtmevaba



seadmega, millega kaks inimest saavad omavahel suhelda. Riietuse kontrollimisest
Rosenberg keeldus ning eemaldati turniirilt. Pärast seda loobus ta administraatori
kohast Chess Live's ja on olnud ajalehereporteritele kättesaamatu.

VI juhtum
2006. aasta detsembris avastati Delhi turniiri ajal 25-aastasel India maletajal
Umakanth Sharmal pidevalt üle kõrvade tõmmatud mütsi alla peidetud bluetooth-
seade. Sharma otsiti läbi kaasvõistlejate palvel, kes märkasid tema käitumises ja
mängustiilis kahtlasi elemente. Hilisem uurimine näitas, et tema käigud langesid
kokku arvutiprogramm Hiarcs 10 poolt pakutavatega.
Sharma oli enne saavutanud mitmetel turniiridel suurepäraseid tulemusi ja tõstnud
oma reitingu poole aastaga 1989-lt 2487-le. Sharma diskvalifitseeriti India Maleliidu
poolt kümneks aastaks.

VII juhtum
Tõsise kahtluse alla sattus Indias samal ajal ka rahvusvaheline meister D.P. Singh,
kelle reiting tõusis pooleteise aastaga erinevaid lahtisi turniire võites 2250-lt 2523-le.
Ta jõudis isegi India olümpiameeskonda, kuid esines seal väga halvasti. Teda on
korduvalt kontrollitud, kuid midagi pole avastatud. Siiski - pärast regulaarsete
kontrollimiste algust on ta ELO koefitsent langemas varasemale tasemele. Hetkel
omab ta reitingut 2326.

VIII juhtum
2007. aasta suvel võideldi inim-kompuutritega Poolas. Polica turniiril startis
enneolematult edukalt 20-aastane Krzysztof Ejsmont. Kuues esimeses voorus alistas
ta seejuures viis vastast, kelle reiting oli märksa kõrgem tema enda omast (2369). 28
käiku kulus tal mustadega suurmeister Miroslaw Grabarcziku purustamiseks, 26 käiku
valgetega suurmeister Vladimir Malanjuki löömiseks. Kontrollimisel selgus, et tema
partiid järgivad tervikuna arvutiprogramm Rybka soovitusi. Ta kulutas väga vähe
aega oma käikude mõtlemisele ning pidas ennast üpris ebaharilikult ülal.
Kaasvõistlejate protesti järel eemaldas kohtunik mehe turniirilt. Poolakas olevat
kohtuniku sõnul algul tunnistanud pettust, kuid hiljem eitas kõike. Poola
Maleföderatsioon ei pidanud tema süüd tõestatuks ning jättis Ejsmonti karistamata.

IX juhtum
Ejsmonti sõber (oletatav arvutioperaator) Pawel Dziubinski eemaldati hiljem
Koszalini B-turniirilt, kus mitmed tema partiid viitasid samuti arvutiabile.

Kõigis neis lugudes on üks ühine joon - vahele on jäädud eelkõige seepärast, et petiste
mäng ei vasta tasemele, mida nad on varem näidanud. Aga tipptasemel selline
argument ei kõlba. Kas ka suurmeistrite hulgas on pettureid?

Üheks kahtlusaluseks on viimastel aastatel olnud FIDE eksmaailmameister Vesselin
Topalov. Kahtlejate argumendid koonduvad suures jaos kaheks: 1) Topalovi
mänedžeri Silvio Danailovi käitumine partiide ajal on kahtlane, 2) Topalovi
mängutase on kõikuv st ühes partiis mängib ta üsna nigelalt (ei kasuta arvutiabi?),
teises lausa hävitab üliagressiivse mänguga vastase (kasutab?). Mitmel turniiril on ta
jäänud algul viimaste hulka, kuid siis alustanud marulist spurti ning lõpuks isegi
võitnud võistluse. FIDE maailmameistriks tuli ta 2005. aastal San Luisis (Argentiina)
nii, et võitis esimeses ringis kuus partiid seitsmest ning oli sellega teistele praktiliselt



püüdmatu. Teises ringis mängis ta palju kahvatumalt, viigistades kõik mängud. Ühe
osavõtja Aleksander Morozevitši sekundant Vladimir Barski kirjutas veidi hiljem oma
kahtlustest ajakirjanduses. Vähesed võtsid teda tõsiselt.
Õli valas tulle aga ühist maailmameistrit selgitanud matš Topalovi ja Vladimir
Kramniku vahel 2006. aasta lõpul Elistas. Topalovi mäng oli tema hiilgeaegade vilets
vari. Favoriidina matši mängima läinuna jäi ta kahepunktilisse kaotusseisu ning andis
siis vastasele löögi allapoole vööd. Danailov süüdistas Kramnikut partii ajal arvutiabi
kasutamises, viidates sellele, et Kramnik käis partii ajal pidevalt oma tualetis. Lugu
pöördus täielikuks farsiks, kui matši apellatsioonikomitee otsustas sulgeda mõlema
mehe tualetid! Kramnik ei ilmunud protesti märgiks ühes partiis laua taha ning sai
loobumiskaotuse. Matš katkestati ning juba paistis, et vastaseid ei lepita enam miski.
Lõpuks soostus Kramnik edasi mängima ja kuigi Topalovil õnnestus kaks partiid
võita ja matšis juhtima minna, viigistas Kramnik üldskoori ja oli võitjat selgitanud
kiirpartiides edukam.
Kõige hullemini kannatas Topalovi reputatsioon. Internetifoorumites ja -klubides
pöördus tema vastu enamus fänne. Truuks jäid talle vaid kaasmaalased Bulgaariast.

Mis edasi? Tippturniiridel kasutatakse metallidetektoreid ning paigutatakse mängijad
elektroonilisi signaale kinnipüüdvate tõkete taha. Noorte tiitlivõistlustel ei lubata
treenereid ja lapsevanemaid mängu ajal laste lähedusse. Tavalistel lahtistel turniiridel
pole aga endiselt mingit kontrolli - seal jäävad petturitele peamiseks ohuks
kaasvõistlejad, kes oma kahtlusi korraldajatega võivad jagada.

Ülar Lauk
rahvusvaheline meister


