
Rohkelt Eesti naisi Rootsis suurel maleturniiril

Stockholmi külje all Täby’s toimus 20.-25. märtsini Skandinaavia naiste maleturniir, kus
osales koguni 126 naist 33 erinevalt maalt. Tegu oli ühe suurema lahtise naiste turniiriga
Skandinaavias ja võimalik et isegi kogu maailmas, enam on osalejaid vaid ehk ainult
individuaalsetel naiste Euroopa meistrivõistlustel. Eestist oli osalemas seitse mängijat.
Turniiril osalejate tasegi oli väga kõrge – kogunu 98 naist 126st omasid rahvusvaheliselt
tunnustatavaid tiitleid. Osales 30 naiste rahvusvahelist suurmeistrit (WGM), 16 rahvusvahelist
meistrit (IM), 44 naiste rahvusvahelist meistrit (WIM) ja 8 naiste FIDE meistrit (WFM),
tiitlita mängijaid oli 28 ja nende osaks jäid ettearvatult peamiselt kohad lõpptabeli tagumises
osas.

Väga tugev koosseis

Turniir toimus shveitsi süsteemis üheksa vooruga. Ajakontroll oli poolteist tundi kummalegi
vastasele 30 käigule, millele iga käigu sooritamise järel lisandus täiendavalt 30 sekundit.
Eestist osalesid WIM Tatjana Fomina, WIM Viktoria Bashkite, WFM Regina Narva ning
tiitlita mängijad Viktoria Lehtmets, Lis Lehtmets, Danielle Luks ja Liselle Luks. Seejuures
Fomina ja Narva jaoks täitis turniir olulist rolli Eesti naiste meistrivõistlusteks valmistumisel,
sest mõlemad tegid kaasa üsna kohe pärast Rootsis toimunud turniiri Tallinnas alanud Eesti
tshempionaadil 29. märtsist kuni 5. aprillini (Bashkite teatavasti loobus Eesti esivõistlustel
osalemast).
Kuna turniiri tase oli tõepoolest väga tugev, siis Eesti esindajatel kahjuks mängus kõrgetele
kohtadele kaasa rääkida ei õnnestunud. Esikohta jäid jagama 7 punktiga 9st IM Anna
Muzychuk (Sloveenia), jaanuaris Tallinnas edukalt Paul Kerese mälestuseks maletanud IM
Sopiko Khukhashvili (Gruusia) ja IM Elina Danielian (Armeenia).
Eesti naistest oli parim Tatjana Fomina 4,5 punktiga (+3, =3, -3) 9st, täpselt 50-protsendiline
tulemus tagas 50.-76. koha jagamise. Viktoria Bashkite jagas 4 punktiga (+3, =2, -4) 77.-93.
kohta, Regina Narva 3,5 punktiga (+3, =1, -5) 94.-110. kohta, Viktoria Lehtmets 2,5 punktiga
(+2, =1, -6) 116.-120. kohta, Lis Lehtmets 2 punktiga (+1, =2, -6) 121.-124. kohta, Liselle
Luks sai 1,5 punktiga (+1, =1, -7) 125. koha ning Danielle Luks 0,5 punktiga (+0, =1, -8) 126.
koha.
Turniirile tugeva koosseisu kokkusaamisel on üks eeldusi hea auhinnafondi olemasolu,
Skandinaavia naiste maleturniiril olid auhinnad vägagi arvestatavad. Rootsi kroonides (SEK)
olid parematele välja pandud järgmised rahalised auhinnad: 1. koht – 20000, 2. koht – 18000,
3. koht – 16000, 4. koht – 15000, 5. koht – 14000, 6. koht – 13000, 7. koht – 12000, 8. koht –
9000, 9. koht – 7000, 10. koht – 5000, 11. koht – 4000, 12. koht – 3500, 13. koht – 3000, 14.
koht – 2000, 15. koht – 1000 ja kohtade 16.-30. vahel jagunes 6500 SEKi suurune summa.
Lisaks korralikule auhinnafondile hoolitsesid korraldajad ka auhinnalistest kohtadest
tahapoole jäänud naiste eest – nii maksti kõigile WGM, IM ja WIM tiitlitega naistele
stardiraha, samuti oli tagatud korraldaja kujul majutus. Eesti edukaim osaleja Fomina ei olnud
kitsi kiidusõnadega korraldajate aadressil: “Turniir meeldis väga ja samuti oli oluline, et
võistlemisega ei olnud võimalik “miinusesse jääda”. Stardiraha kattis kulutused elamisele
täielikult. Üks väheseid turniire viimasel ajal, kus ma ise male mängimise eest peale ei
maksnud.”
Viimastel aastatel edukalt seenioride maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel esinev Fomina
avaldas samas arvamust, et ehk oli ta selgi turniiril parim seenioride seas. Noortega
konkureerimise tegi eriti keeruliseks turniiri tihe ajakava – kolmel päeval mängiti üks ja
kolmel päeval kaks vooru päevas.
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Efektne võidupartii

WIM Tatjana Fomina (Eesti) - WIM Vesna Zivkovic (Serbia)
5. voor
1.e4 c5 2.Rf3 d6 3.Oc4 e6 4.Le2 Rc6 5.c3 g6 6.0-0 Og7 7.Vd1 Rge7 8.Ob3 0-0 9.d4 Lc7
10.Og5 h6 11.Oh4 e5 12.dxc5 dxc5 13.Ra3 a6 14.Od5 g5

(Kg1 Le2 Va1 Vd1 Od5 Oh4 Ra3 Rf3 ea2 eb2 ec3 ee4 ef2 eg2 eh2 / Kg8 Lc7 Va8 Vf8 Oc8
Og7 Rc6 Re7 ea6 eb7 ec5 ee5 ef7 eg5 eh6)

15.Oxg5!? (Fomina kahib rünnaku nimel julgelt viguri, rahulik alternatiiv oli jätkata 15.Og3.)
15...hxg5 16.Rxg5 Rxd5 17.exd5 f6? (Vastane eksib kohe, siinkohal pidi must ratsuga d-etturi
löögi alt taganema ja otsest võitu valgele näha pole. Mõningad ähvardused valgel küll on,
kuid täpse mänguga saab must end kaitsta ja ees olnuks veel pikk mäng.)

(Kg1 Le2 Va1 Vd1 Ra3 Rg5 ea2 eb2 ec3 ed5 ef2 eg2 eh2 / Kg8 Lc7 Va8 Vf8 Oc8 Og7 Rc6
ea6 eb7 ec5 ee5 ef6)

18.d6! Ld7 19.Lc4+ Vf7 (Paremat pole, sest 19...Kh8 peale järgneb 20.Lh4+ valge võiduga.)
20.Rxf7 Lxf7 21.d7! (Valge võidab veel ühe viguri ja musta seis on lootusetu, edasine on vaid
agoonia. Siiski nõuab enamkvaliteedi realiseerimine mõningast täpsust, lohakaks ei tohi
muutuda, Fomina on oma ülesannete kõrgusel ja tüürib partii kindlalt võidukalt sadamasse.)
21...b5 22.Lxf7+ Kxf7 23.dxc8=L Vxc8 24.Rc2 Ke6 25.Re3 e4 26.f3 exf3 27.gxf3 Re5 28.f4
Oh6 29.Rg2 Rc4 30.b3 Rd6 31.Ve1+ Kf7 32.Vad1 Rf5 33.Kf2 c4 34.b4 Vc7 35.Vd5 Re7
36.Vd6 Og7 37.Rh4 f5 38.Ve3 Of6 39.Rf3 Kg7 40.Re5 Oh4+ 41.Kg2 Rg8 42.Vg6+ Kf8
43.Vxa6 Rf6 44.Rg6+ 1:0.

Margus Sööt,
meistrikandidaat males


