
Eesti näitas esimestel Mõttespordi Mängudel Pekingis head taset

Kaido Külaots, rahvusvaheline suurmeister males

Usun, et spordihuviliste mälus on veel värsked muljed, mis on seotud paar kuud tagasi
toimunud XXIX suveolümpiamängudega Pekingis. Eestlastel ju on, mida rõõmustavat
sealt mäletada. Aga las toona võimutsenud atleedid nüüd pisut puhaku. Nüüd on areen
mõttesportlaste päralt, sest sealsamas Pekingis toimusid kolme esimese oktoobrinädala
jooksul 1. Mõttespordi Mängud. Esindatud olid järgmised alad: male, kabe, bridž, go ja
xiangqi ehk hiina male. Eestlastest oli Pekingis lisaks maletajatele esinemas näha ka
kabetajaid ja bridžimängijaid, kes samuti igati väärika tulemuse saavutasid.
Üks asi, mis mõttemänge niiöelda suurest olümpiast eristab on see, et minu teada ei
toimunud selle võistluse puhul vihast võitlust suurte korporatsioonide vahel teleülekande
õiguste pärast. Aga eks siin ole ka sportlaste otsest tööd ehk mõttetegevust ka suhteliselt
raske vaatajani tuua. Mõnele publikumist jääb toimuv koguni sedavõrd arusaamatuks, et
nad pahandavad, miks küll ometi peab nendest ajuhiiglastest spordirubriigis kirjutama.
Ma ütleks neile, et kui oled kehaliselt passiivne ja lodev, siis on raske leida valemit,
millega mitmetunnise partii vältel säilitada pidev kontsentratsioon või siis hoopis
välkpartiis omada head reaktsioonikiirust. Looduses valitseb ikka tasakaal, nii omab ka
vaimne sport tihedaid kokkupuutepunkte füüsilise spordiga ja vastupidi.
Kaugele-kaugele Hiinamaale sõit ei ole naljaasi . Lõbusamaks saab minna alles siis, kui
koos on sõiduks vajalikud finantsvahendid. Oluliselt taskukohasemaks muutis sõitu see,
et rahvusvaheline maleföderatsioon FIDE oli valmis osaliselt katma mängijate
sõidukulud. Puuduva osa pidid mängijad siiski leidma ise. Eesti Maleliidu katsed leida
sellel suurvõistlusel osalemiseks toetust siinsetest fondidest ja nõukogudest luhtusid. See
ei ole muidugi absoluutselt üllatav, kui silmas pidada seda, et alles rippus juuksekarva
otsas Eesti osalemine novembris toimuval maleolümpial. Seal mitteosalemine olnuks
tõepoolest ennekuulmatu. Õnneks suutsime nüüd tumeda pildi oma hea sportliku
tulemusega Hiinas rõõmsamaks maalida!

Eesti meeskond välkmales kuues

Eestist lendas Hiina poole teele nii meeskond kui ka naiskond. Võistkondade suuruseks
oli neli põhimängijat ja üks varu. Nii saab see olema ka maleolümpial Dresdenis. Meeste
laudade järjestus oli Kaido Külaots, Riho Liiva, Olav Sepp, Priit Leito ja varuna Andrus
Talihärm. Võib arutleda, et tugevdamisruumi maleolümpiaks on küll, sest erinevatel
põhjustel olid võistkonnast puudu suurmeister Meelis Kanep ja hiljuti Euroopa noorte
kiirmale meistriks tulnud Aleksander Volodin. Kommentaariks ehk niipalju, et viimane
saavutas kõrge tiitli paar kuud peale seda, kui oli möödunud lõpptähtaeg Hiina
dokumentide vormistamiseks. Ometi õnnestus „gambiit“ hiilgavalt – ka antud
koosseisuga saavutas Eesti meeskond Pekingis suurepärase tulemuse.
Mõttemängude maleprogramm sisaldas erinevaid individuaalseid ja võistkondlikke
turniire. Eesti osales sedapuhku võistkondlikus välkmales ja võistkondlikus kiirmales.
Tavapärases välkmales on mõlemal vastasel aega viis minutit terve partii peale. Siin aga
oli tegemist veel lühema ajakontrolliga. Vastastel oli aega kolm minutit partii peale, kuid



seejuures lisandus iga tehtud käigu eest kellale kaks sekundit. Võistluste reeglites oli paar
väga olulist uuendust. Esiteks see, et partiile pole lubatud mitte sekunditki hilineda.
Välkmales pidi saama mängitud reegli kiuste, mille kohaselt saab mängija tabelisse nulli,
kui pärast käigu sooritamist ja vastase kella käivitamist ajab ta tahtmatult ümber mõne
malendi. Matšis ameeriklastega läkski meil seeläbi võimalik matšipunkt kaotsi.
Meeste välkturniirile oli registreerunud 32 võistkonda. Kuulusime asetusega napilt
esimesse poolde, olime 16. Avavastane Macao oli sobiv, et kõigil tekiks hüva
mängutunnetus. Võitsime selle matši kuivalt 4:0. Edasi läksid vastased üha tugevamaks.
Märkimist väärib kuiv võit Inglismaa üle. Tõsi küll, nood mängisid ilma oma
superstaarideta. 2:2 lõppes matš ühe favoriidi USA vastu. Minul õnnestus esimesel laual
heas stiilis võita nende esinumbrit Šabalovit. 8. voorus jõudsime me esimesele lauale, kus
mängisime suurfavoriidi ja „koduväljakueelist“ omava Hiinaga. Tegemist on nii kõva
satsiga, et teda võib julgelt nimetada üheks maleolümpia kullapretendendiks. Avanguosas
olid arvuka pealtvaatajaskonna näod tõsised, sest seisud ei tõotanud peoperemeestele
midagi hiilgavat. Partiide edenedes kaldus siiski paremus Hiina poolele ja 3,5:0,5 võit
kuulus neile (ainus viigipunkt tuli esimeselt laualt). Pärast seda matši ei olnud me püssi
kaugeltki põõsasse visanud ja tegime tugeva lõpuspurdi, kogudes viimasest kolmest
matšist viis5 matšipunkti (võit andis kaks ja viik ühe matšipunkti). Seejuures tuli meil
viimases voorus kokku minna turniiri 2. asetust omava Indiaga. Aukartuse rõhuvat
koormat me ei tunnetanud. Mängisime sundimatult ja tasuks oli suurepärane 3:1 võit.
Mustad viigistasid, täispunkti tõid valgetega Riho Liiva ja Priit Leito. See täistabamus
asetas meid lõpptabelis kõrgele 6. reale.

Kiirmales kordas meeskond välkmaleturniiri edu

Pärast seda õnnestumist oli võistkonnasisene meeleolu muidugi kõrge. Siiski tuli juba
järgmisel hommikul olla taas vormis ja stardis – algas võistkondlik kiirmale turniir. Ja
vorm oli meil tõesti hea, EOKst eraldati lahkelt ka maletajatele Pekingi suveolümpia
vormid. Ehk lisas ühtlane uhke riietus veelgi võistkonnavaimu?
Kiirmales oli osalevate riikide arv sama – 32. Siin oli mõtlemisaega kummalgi vastasel
partii peale 25 minutit. Seejuures lisandus iga tehtud käigu eest viis sekundit. Lisanduvate
sekundite peamine mõte on selles, et kui kellelgi vastastest on saavutatud masendav
ülekaal, oleks tal olemas ajavaru selle paremuse realiseerimiseks. Kiirmales kukkunud
malendi eest kohe kaotust ei pandud. Küll võis pisut tunda jalgpalliareenide hõngu, sest
kohtunikul olid käepärast kollane ja punane kaart, mida ta pidi mängijatele ajapuuduses
tehtud eksimuste korral viibutama. Meie ei toorutsenud ja katsime pika distantsi
„eemaldamisteta“.
Läbisime turniiri targalt jõuvarusid jaotades ja viimaseks vooruks ilmnes, et olime täiesti
reaalses konkurentsis poolfinaalikohale. Selle lunastamiseks tuli viimases voorus alistada
India. Kindlasti pulbitses hindudes tahtmine saada välkturniiri kaotuse eest revanš. Oma
koosseisus olid nad teinud muudatusi, hiljuti 2700st reitingut omanud Krishnan Sasikiran
oli nihkunud esimesele lauale. Siiski lõppes matš 2:2 viigiga. Priit Leito küll kaotas, kuid
võidupunkti tõi dramaatilises partiis Riho Liiva. Ja taas avastasime me end 6. kohalt.
Kaks kõrget kohta järjest on väga positiivne märk. Seda eriti võistkondlikus formaadis,
kus väikesel riigil nagu Eesti on väga raske stabiilselt edu saavutada. Kogu võistkond



näitas ühtlaselt tulemuslikku mängu, nõrgimat lüli lihtsalt ei olnudki. Usun, et kõik see
loob positiivse fooni peagi algavaks maleolümpiaks.
Naiskond koosseisus Monika Tsõganova, Tatjana Fomina, Viktoria Baškite, Tuuli Vahtra
ja varus Margit Brokko-Olde oleks oma esinemisest ilmselt oodanud pisut enamat.
Välkmales saavutati 18. ja kiirmales 19. koht. Naiskonnal võib välja tuua individuaalseid
kordaminekud – välkturniiril kogus Tuuli Vahra 6 punkti 10 partiist ja kiirturniiril
Monika Tsõganova esimesel laual väga kõrgetasemelised 6,5 punkti 9st.
Esimesed Mõttespordi Mängud õnnestusid suurepäraselt. Usun, et paljude riikide
mõttesportlased on juba ootuses, millal saaks oma võistluskalendrisse kanda järgmiste
Mõttespordi Mängude kuupäevad.

Krishnan Sasikiran (2690) - Kaido Külaots (2555)
1st WMSG 2008 Rapid Team, Peking, 9. voor
Partiifragment kiirmale viimasest voorust India vastu. Pentala Harikrishna asemel tuli
mul nüüd tegemist teha Krishnan Sasikiraniga. Värv taas must. Nagu näitab partii kulg,
siis suuri probleeme seisu tasakaalustamisega ei olnud.
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Rc3 Rf6 4.e3 e6 5.Rf3 Rbd7 6.Lc2 [6.Od3 dxc4 7.Oxc4 b5 8.Od3 a6 –
see variant Merani süsteemis oli kuum sõna Anand-Kramnik MM-matšil. Anandi
kaasmaalane valib rahulikuma tee.]
6...Od6 7.Od3 0-0 8.0-0 dxc4 9.Oxc4 a6 [Must valmistab ette ekspansiooni liputiival, mis
tagaks talle arenguprobleemide lahendamise.]
10.Vd1 b5 11.Oe2 Lc7 12.Od2 [Harvaesinev jätk, millega Sasikiran ilmselt üritas mind
rööpast välja viia. 12.e4 e5 on tavapärane sündmuste areng.]
12...c5 [Selle käiguga viivitamine on strateegiliselt riskantne. 12...Ob7 13.b4! Oxb4?
14.Rxb5 – siin paljastub valge mänguviisi üks ideedest.]
13.dxc5 Oxc5 [Tavaliselt on siin löödud lipuga.]
14.Re4 [Juba partii ajal tundus mulle, et see on liiga pretensioonitu ja must siin
probleeme ei oma.]
14...Rxe4 15.Lxe4 Ob7 16.Lh4 Re5! [Tähtis on mitte laste valgel kõigi mugavustega oma
odasid löögipositsioonidele.]
17.Vac1 Rxf3+ 18.Oxf3 [Valge soovib vältida riske.]
18...Oxf3 19.gxf3 Vfd8! [Musta avangumured on seljataga.]
20.Lg3 [Pärast pikemat mõtlemist sai Sasikiran aru, et c-liinil sidumist pole võimalik
produktiivselt kasutada ning et lippude laualolek võib pikemas perspektiivis ohtlikuks
saada ainult valgele.]
20...Lxg3+ 21.hxg3 Oe7 Hiljem teostas must kuningatiival edasilükke h7-h5, vahetas
välja paari vankreid, tõi kuninga tsentrisse ning tekkis „surnud viik“ – ½:½.


