
Malefestivali Tartu Suvi võitis Meelis Kanep

Margus Sööt, meistrikandidaat males

Juba 15. korda toimunud rahvusvahelise malefestivali Tartu Suvi raames mängiti 7.-9. juunini
Tartus kiir- ja välkmalet. Seejuures kahepäevane kiirturniir kuulus tänavuste Eesti Maleliidu
poolt organiseeritavate nädalalõputurniiride sarja.
Festivali Tartu Suvi kiirmaleturniirile oli seekord saabunud lisaks koduvabariigi
maleparemikule osalejaid ka lähematest naaberriikidest (Venemaa, Soome, Rootsi). Siiski jäi
kõrgete kohtade jagamine kohaleke maletuusade siseasjaks.

Tartus rohkelt osalejaid ja tugev koosseis

Kiirmales näitas teistest võimsamat minekut rahvusvaheline suurmeister Meelis Kanep, kes
võitis puhta esikoha 7,5 punktiga 9st. Järgnesid rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots ja
meistrikandidaat Uku Valner 7 punktiga. Edasi tuli juba suurem kohtade jagamine, kohtadele
4.-10. platseerusid 6,5 punktiga Ülar Lauk, Andrei Šiškov, Aleksander Volodin, Marek Kolk,
Grigori Šarankov (Venemaa), Tarvo Seeman ja Jyrki Kiltti (Soome). Lisanäitajate alusel
reastuti just eeltoodud järjekorras.
Kiirturniir toimus šveitsi süsteemis ajakontrolliga 25 minutit kummalegi vastasele partii
lõpuni. Kokku mängiti üheksa vooru, neist turniiri esimesel päeval viis ja teisel päeval neli
vooru. Kiirturniiril oli osalejaid kokku 84.
Seejärel peetud ühepäevasel välkturniiril osutus taas parimaks Kanep, kes kogus omapärase
ajakontrolliga šveitsi süsteemis turniiril 18 punkti 22st. Järgnesid Nikolai Kunitsõn 16,5 ja
Ülar Lauk 16 punktiga. Välkmales oli osalejaid 48.
Malefestivali Tartu Suvi välkturniir on omapärane seetõttu, et 11 topeltvooru vältel tuleb
vastasega mängida kaks partiid, kuid ei mängita mitte traditsioonilist välkmalet (5+5 minutit),
vaid sellist, kus kahe partii peale kokku on kummalgi vastasel mõtlemisaega 10 minutit.
Näiteks kui esimese partii peale kulutad ära oma mõtlemisajast üheksa minutit, siis tuleb
teises partiis hakkama saada ühe minutiga. Üsna ainulaadne ajakontroll.
Traditsiooniliselt oli festivali Tartu Suvi üks peamisi korraldajaid aastaid Tartus kohalikku
maleelu vedanud teenekas maletreener Aksel Rei. Selgi korral oli kokku saadud arvestatav
rahaline auhinnafond, millele lisandusid rohked esemelised auhinnad.

Nädalalõputurniiride sarjas vahetus üldliider

Nädalalõputurniiride sarja koondtabelis tõi Tartu Suve festival kaasa mitmeid muutusi, seni
nelja turniiri järel esikohal olnud rahvusvaheline suurmeister Igor Švõrjov, kes Tartus kaasa ei
mänginud, pidi taanduma tahapoole.
Viie peetud turniiri järel juhib nüüd nädalalõputurniiride sarja koondarvestuses Tarvo
Seeman, auhinnalistele esiviisiku kohtadele mahuvad veel Nikolai Kunitsõn, Igor Švõrjov,
siinkirjutaja Margus Sööt ja Maris Korstin.
Nädalalõputurniiride sarjast kirjutasime pikemalt “Sporditähe” malenurgas 23. aprillil. Olgu
siinkohal meenutuseks öeldud vaid nii palju, et sarja kuulub kokku 21 Eestimaa erinevais
paigus käesoleva aastanumbri jooksul mängitavat maleturniiri, millest läheb koondarvestusse
seitsme parema turniiri tulemus. Järgmine, arvult kuues sarjaturniir mängitakse 27.-29.
juunini Narva-Jõesuus. Kogu sarja ajakava ilmus aga eelmainitud ajakirjanumbris.
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