
Sajandi matš – Anand vs Kramnik

Ülar Lauk, rahvusvaheline meister males

Kuu aja pärast, 14. oktoobril, algab Bonnis XXI sajandi alguse suurim malesündmus
– MM-matš Vladimir Kramniku ja Viswanathan Anandi vahel. Maailmameister
Anand peab kaitsma oma tiitlit võitmatuse oreooliga ümbritsetud Kramniku vastu.
Kes väljub sellest gigantide duellist võitjana? Sellele püüabki käesolev artikkel
valgust heita.

Vladimir Kramnik (33) sündis 25. juunil 1975 Musta mere äärses Tuapse linnas
Krasnodari krais Venemaal. Isa Boriss on tuntud skulptor, ema Irina muusikaõpetaja.
Malet õppis poiss mängima viieaastaselt ning kahe aasta pärast jõudis juba I järguni.
Kümneaastaselt sai temast kodulinna tšempion. Pärast perekonna kolimist Moskvasse
võeti Vladimir 12-aastaselt vastu Mihhail Botvinniku malekooli.
1991. aastal tuli esimene suurem edu, kui ta võitis kuni 18-aastaste
maailmameistrivõistlustel Guarapuava’s (Brasiilia). Maailmameister Garri Kasparovi
toetusel võeti vaid FIDE meistri tiitlit omanud Kramnik Venemaa olümpiakoondisse,
mis 1992. aastal võitis esikoha Manila maleolümpial. Kramnik mängis võistkonna
esimese varuna ja saavutas hiilgava tulemuse – 8,5 punkti 9st. Olümpiavõitjaks tuli
noormees päev enne oma 17ndat sünnipäeva.
1994. aastal saavutas Kramnik Linarese superturniiril elu esimese võidu Kasparovi
üle, lisaks lõi ta samal aastal Kasparovit veel Moskva kiirturniiri veerandfinaalis
1,5:0,5 ja New Yorgi kiirturniiri finaalis 1,5:0,5. Kasparov võttis revanši Novgorodis
ja Pariisi kiirturniiril. Nende tulemustega näitas Kramnik, et temast saab lähitulevikus
Kasparovi peamine konkurent.
2000. aastal Londonis toimunud MM-matšil alistaski ta Kasparovi tulemusega
8,5:6,5, kaotamata ühtegi mängu (+2,=13,-0). Kramnik suutis mustadega korduvalt
end edukalt kaitsta Hispaania avangu Berliini variandis, mis muutus üleöö erakordselt
populaarseks ning pälvis austava „Berliini müüri” hüüdnime. Valgetega noppis ta
viikide kõrvale kaks võitu ning algselt 16-partiiliseks kavandatud matš lõppes
ennetähtaegselt.
Revanšmatšist asja ei saanud ja maailmameistri tiitlit kaitses Kramnik esmakordselt
alles 2004. aastal ungarlase Peter Leko vastu. See kujunes talle raskeks katsumuseks,
sest enne viimast partiid juhtis Leko veel 7:6. Kramnikul pidasid närvid pingele
paremini vastu, ta võitis viimase partii kindlalt ning säilitas vastavalt reglamendile
tiitli.
2005. aastal loobus ta osalemast FIDE organiseeritud MM-turniiril San Luis’is
(Argentiina). Kokku lepiti selles, et ta mängib aasta pärast turniiri võitjaga ühisele
maailmameistri tiitlile. San Luis’is triumfeeris bulgaarlane Vesselin Topalov, kes oli
oma üleolekus Kramnikust nii kindel, et nõudis uue matši reglamenti isegi punkti, et
kaotaja ei oma üldse kohta järgmise tsükli finaalturniiril Mexicos.
See maksis Topalovile aga valusalt kätte, sest paljudele üllatusena võitis tol aastal
terviseprobleemide (artriit) käes vaevelnud Kramnik matši isegi selle järel, kui
Topalov absurdihõngulise nn „tualetiskandaali“ tulemusel sai 5. matšipartiis (enne
seda oli Topalov kaotusseisus 1:3) loobumisvõidu. Kramnik oli valmis protestiks
karjuva ülekohtu vastu heitluse pooleli jätma, kuid FIDE president Kirsan Iljumžinovi
kiire sekkumine päästis matši. Põhipartiide järel oli skoor 6:6. Kiirmales oli Kramnik
edukam 2,5:1,5 ja 13-aastase vaheaja järel omas malemaailm taas ühist tšempioni.
2007. aastal MM-turniiril Mexicos jagas Kramnik Anandi järel 2.-3. kohta.



Superturniiridest on ta võitnud (või jaganud esikohta) Linareses 2000, 2003 ja 2004,
Wijk aan Zees 1998. Eriti sobib Kramnikule Dortmundi turniir, kus ta alates 1995.
aastast on võitnud või esikohta jaganud koguni kaheksal korral.
Kramniku sõnade kohaselt jaoks on male tema jaoks rohkem kunst, kui sport.

Viswanathan Anand (38) sündis 11. detsembril 1969 Lõuna-Indias Tamil Nadu
provintsi keskuses Madrases (Chennai). Malet õppis ta mängima kuueselt oma ema
Susila Viswanathani juhatusel.
1986. aastal edestas ta 16-aastaselt kõiki India meistrivõistlustel ja kordas saavutust
1987. ning 1988. aastal.
1987. aastal tuli ta Baguios (Filipiinid) esimese aasialasena juunioride (kuni 20-
aastaste) maailmameistriks. Tähelepanu äratas noormehe erakordselt kiire
mängumaneer – polnud ime, kui ta partiile kulutas vaid pool tundi mõtlemisaega.
Absoluutses tippseltskonnas kinnitas ta end 1991/92 Reggio Emilia uusaastaturniiril,
kui võitis selle Kasparovi, Anatoli Karpovi jt kuulsuste ees, alistades sealhulgas
mustadega väga efektselt Kasparovi.
1995. aastal jõudis Anand PCA (Professional Chess Association) MM-tsüklis finaali
Kasparovi vastu. Matš algas kaheksa viigiga, misjärel Anand võitis stiilse
kvaliteedikahinguga 9. partii. Paraku oli see tema viimane edu, sest järgmisest viiest
partiist tuli tal tervelt neljas kaotus vastu võtta. Häving oli täielik, lõppskooriks jäi
10,5:7,5 Kasparovi kasuks.
2000. aastal jõudis ta FIDE nokaut-süsteemis New Delhis ja Teheranis läbiviidud
MM-turniiril finaali ning alistas seal Aleksei Širovi (Hispaania) 3,5:0,5. Tiitel oli
Anandi käes kaks aastat, kuni 2002. aastal MM-finaalis Moskvas oli parim ukrainlane
Ruslan Ponomarjov. Anand kaotas poolfinaalis teisele ukrainlasele Vassili
Ivantšukile.
2007. aasta MM-turniiril Mexico’s oli Anand kindel võidumees 9 punktiga 14st (+4,
=10, -0), edestades Kramnikut ja üllataja Boriss Gelfandi (Iisrael) terve punktiga.
Oma karjääri jooksul on Anand võitnud kümneid tippturniire, olles turniirimales alati
üks kindlamaid favoriite. Ta on esimene mängija, kes on esikohani jõudnud nii Wijk
aan Zee (1998, 2003, 2004, 2006), Linarese (1998, 2007, 2008) kui Dortmundi (1996,
2000, 2004) superturniiridel.
Erakordselt edukas on ta kiirmales, võites Corsica Mastersi viiel, Leon Magistrali
seitsmel ja Mainz Classicu turniiri koguni kümnel korral.

Lõpuks siis miljoniküsimus: kes võidab? Hetkel on kerge favoriit Anand, kelle šansse
hinnatakse kõrgemalt tänu sellele, et kui põhimatš lõpeb viigiga, siis selgub võitja
kiirmale abil. Samas on aga Kramniku matšide mängimise kogemused palju suuremad
ning tema abiliste tase kõrgem.
Mehed on omavahel kohtunud enam kui sajal korral. Tavamale seis on Kramniku
kasuks 26,5:24,5 (+6,=41,-4), kuid kiirmales on Anand peal 27:19 (+10,=34,-2).
Välkmales on skoor 4:4 (+2,=4,-2), pimemales juhib Kramnik 7:6 (+4,=6,-3), nn
„edasiarenenud” st arvutiabiga males samuti venelane 4,5:3,5 (+1,=7,-0).



Vladimir Kramnik
Sünniaeg ja -koht: 25. juuni 1975 Tuapse
Suurmeister: 1992
ELO: 2788 (nr. 3), tippreiting 2809 (veebruar 2002)
Klassikaline maailmameister 2000-2006, ühtne maailmameister 2006-2007
Kolmekordne olümpiavõitja Venemaa meeskonna koosseisus
Guinnessi rekordite raamatus – püsis kaotuseta 18 kuud järjest kuni 2000. aasta
juulini 80 tipptasemel mängu
Ametlik sait: www.kramnik.com
Male-Oscar: 2002 ja 2006
Abikaasa: prantsuse ajakirjanik Marie-Laure Germon
Venemaa Austuse Orden (2007)
Sponsor: Eurocement
Elukoht: Pariis

Viswanathan Anand
Sünniaeg ja -koht: 11. detsember 1969 Madras
Hüüdnimi: Madrase Tiiger
Suurmeister: 1988
ELO: 2798 (nr. 1), tippreiting: 2803 (aprill 2006, aprill 2008)
FIDE maailmameister 2000-2002, ühtne maailmameister 2007-...
Kiirmale maailmameister 2003-2008
Male-Oscar: 1997, 1998, 2003, 2004, 2007
Abikaasa: Aruna
India tsiviilordenid Padma Shri (1988), Padma Bhushan (2000), Padma Vibhushan
(2007)
Elukoht: Collado Mediano küla Hispaanias
Jalgpalliklubi Real Madrid poolehoidja


