
Pühajärve kiirmaleturniir pakkus põnevust ja meelelahutust

Pühajärve Puhkekeskuses 28.-30. novembrini toimunud traditsiooniline
rahvusvaheline Pühajärve kiirmaletuniir lõppes Riho Liiva ja Kalle Kiige võiduga,
mõlemad mehed lõpetasid 21,5 punktiga 28st. Ka kolmas-neljas koht olid Eesti
maletajate päralt: Olav Sepp ja Kaido Külaots kogusid 21 punkti. Auväärsed
väliskülalised jäid veidi tahapoole. Üheksandat korda toimunud kiirturniiril oli
kasutusel handicap süsteem, osalejaid oli tänavu 29.
Üksteiselt võtsid mõõtu maletajad, ärimehed, meediategelased, kirjamehed,
spordiveteranid ja mitmete teiste elualade esindajad. Et maleprofide ja -amatööride
võimalusi malelaual vähegi võrdsustada, selleks oligi kasutusel niinimetatud handicap
süsteem – võistlejad jagati viide tugevusgruppi ja tugevamad mängijad andsid
nõrgematele aega ette.
Partiides ja turniiri tabeliseisus kohtas palju põnevust. Iga partii võidu nimel tehti
tõsiseid jõupingutusi, sest turniiritabel oli sedavõrd tihe, et rebimine käis iga
poolpunkti pärast. Pühajärve turniir on põnev ka veel seetõttu, et mitte ainult esimese
otsa mehed ei jälgi pingsalt tabeliseisu – tihe rebimine käib ka tabeli kesk- ja lõpuosas
paiknevate mängijate vahel. Kes tahab olla oma tugevusgrupi parim, kes sõbrast ja
konkurendist ettepoole saada, põhjusi on erinevaid.
Samas on Pühajärve turniir ka meeldiv koht puhkamiseks ja meelelahutuseks. Imeilus
kompleks looduskaunis paigas pakub suurpäraseid võimalusi sportlikuks tegevuseks
(ujula, bowling, jõusaal jms), restoranis ja pubis saab mõnusasti aega veeta, toitlustus
on samuti tasemel. Maletajad tulevad sellisesse paika alati meeleldi, sest eks head
tingimused soodusta mõttelendu ja seega võib Pühajärve turniiril alati palju kauneid
partiisid kohata.

Viktor Kortshnoi - Margus Sööt
Pühajärve 2008

(Kg1 Le4 Ve6 Vf1 Oh4 Rf3 eg2 ed5 ec4 ec3 ea2 / Kf7 Ld7 Vh8 Vg8 Rg4 Rc8 ef6
ee7 ec5 eb7 ea7)

Partiis järgnes: 1.Oxf6! exf6 2.Re5+ Rxe5 3.Vfxf6+ Kg7 4.Lxe5 1:0.

Tulemused: 1.-2.Riho Liiva, Kalle Kiik 21,5 punkti 28st, 3.-4.Olav Sepp, Kaido
Külaots 21, 5.Vadims Daskevitsh (Läti) 20, 6.-7.Viktor Kortshnoi (Shveits), Gennadi
Sosonko (Holland) 19, 8.-10.Jouni Yrjöla (Soome), Ilmars Krums (Läti), Tambet
Siemer 17,5, 11.Margus Sööt 16,5, 12.-13.Priit Leito, Igor Rõtov 16, 14.-15.Raul
Rebane, Timo Porrasmaa (Soome) 14,5, 16.-18.Vidmantas Malishauskas (Leedu),
Aksel Rei, Olev Schults 14, 19.Aris Ozolinsh (Läti) 13,5, 20.Tõnu Rauk 13, 21.Ants



Vihmand 12,5, 22.-23.Tõnu Truus, Marko Siil 10, 24.Andres Vaher 8, 25.Hendrek
Kelder 7,5, 26.Kaspar Kaugija 6, 27.Indrek Aunver (Rootsi/Eesti) 5, 28.Ülo Tuulik 4,
29.Viljar Kapp 1,5 (29 osavõtjat).

Margus Sööt,
meistrikandidaat males


