
Eesti noormaletajad Tšehhimaal tipptaset nuusutamas

Margus Sööt, meistrikandidaat males

Rohkelt Eesti maletajaid, peamiselt noormaletajaid, mängis 10.-27. juulini toimunud
Tšehhimaa lahtistel meistrivõistlustel Pardubice’s. Tegemist on tõeliselt suure
rahvusvahelise male- ja mängude festivaliga, mis on viimasel ajal noorte
tiitlivõistluste kõrval üks väheseid suuri välisvõistlusi, kus Eesti noored massiliselt
kaasa löövad. Tänavu võistlesid Tšehhimaal peamiselt Maleakadeemia Vabaettur
õpilased.
Juba teist aastat järjest Eesti maletajate osavõtul toimunud festivali Czech Open on
korraldatud alates 1990. aastast, tõsi esimestel aastatel kandis festival vähe teisi
nimesid – Pardubice Cup ja Trimex Open, kuid 1996. aastast kuni tänaseni on
ettevõtmine kandnud praegust nimekuju.
Kui mullu võistles lisaks MA Vabaetturi õpilastele Tšehhimaal veel näiteks üks Eesti
paremaid noori maletajaid Aleksander Volodin jt, siis tänavu esindasid riiki peamiselt
vaid eelmainitud klubi õpilased (lisaks narvalane Aleksander Orava).
Tšehhimaal käimise pisiku on paljud neist saanud aastatest 1996-2005, mil klubi
teeneka maletreeneri Mari Kinsigo eestvedamisel käidi kümnel järjestikusel aastal
mängimas Euroopa noorte talentide turniiril Tšehhimaa väikelinnas Frydek-Mistekis.

Tasemel korraldus, kõrge tase, mõistlikud hinnad

MA Vabaetturi tegevdirektori, meistrikandidaadi Igor Krupenski sõnul on Czech
Openi puhul tegemist Euroopa suurima malefestivaliga, kus tänavu osales umbes
3000 maletajat 50 riigist.
“Tänavuse võistluse tugevuse kohta räägib asjaolu, et osalejate hulgas oli maailma
üks parematest maletajatest, noor Aserbaidžaani suurmeister Shakhriyar
Mamedyarov. Festivali võistlussüsteem on aga väga demokraatlik: osalevad nii
tippmaletajad kui ka päris algajad ning igaühe jaoks leidub omal tasemel võistlus,”
selgitas Krupenski.
Czech Openi programm on alati väga sisutihe: peale male (festivali programmi
kuuluvad turniirid välk-, kiir- ja tavamales, võistkondlikud- ja paarisvõistlused) on
võimalik võistelda ka teistes mõttemängudes/spordialadel: bridž, go, rendžu, kabe,
pokker, jalgpall, lauatennis jne.
“Czech Openi korralduse tase oli väga kõrge, majutuse ja toitlustamise hinnad olid
mõistlikud ja kokkuvõttes kujunes 18-päevase sõidu maksumus umbes 3-4-korda
odavamaks kui läheks maksma võistlemine noorte Euroopa- ja
maailmameistrivõistlustel,” tõi Krupenski esile põhjuseid, miks on Tšehhimaal
mängimas käimine kujunemas meie maletajatele traditsiooniks.

Lõpetamisel kõlas Eesti hümn

Tänavu võistles festivali lahtistel põhiturniiridel ehk A-, B-, C-, D- ja E-turniiridel
kokku 19 noort maletajat Eestist. Kõige tugevamal, A-turniiril jagas Ilja Vovk 339
osaleja seas 4 punktiga 9st 197.-250. kohta (lisanäitajate alusel 209. koht). Esikoha
võttis suurmeister Eldar Gasanov (Ukraina) 7,5 punktiga.
Ilja Vovk võib oma etteastega ilmselt enam-vähem rahule jääda, sest A-turniiri
osalejate seas oli koguni üle saja rahvusvahelise suurmeistri ja rahvusvahelise meistri
tiitliga mängija. Vovkil õnnestus võita või viiki mängida mitmete tugevate



maletajatega, tema esitlusreiting oli turniiri lõppedes oluliselt parem tema praegusest
FIDE reitingust, üsna napilt jäi puudu rahvusvahelise meistri normi täitmisest.
Seetõttu saigi tänase malenurga juurde välja valitud partii Vovki esitluses, kes võttis
vaevaks oma mängu ka ise kommenteerida.
B-turniiril mängis kolm Eesti maletajat, punkte koguti järgnevalt: Jevgeni Rumjantsev
5,5, Juri Holvason 5 ja Ivan Moltšanov 4,5. Tasuks kohad tabeli esimeses pooles,
osalejaid oli 385. C-turniiril tegi meilt ainsana kaasa Aleksander Orava, kes kogus 4
punkti ja lõpetas 262 osaleja seas tabeli teises pooles.
D-turniiril osalesid Ivo Adermann, Deniss Aksjonov, Roman Holvason, Ralf Ahi, Ilja
Gabovitš ja Sergei Kozlov. Parimana kogus Adermann 6 punkti, mis andis 272 osaleja
seas koha kolmekümne parema hulgas.
E-turniiril osalesid Elvira Hanzatjan, Anaid Hanzatjan, Nikita Menkov, Anna
Mihhailova, Aleksander Drobov, Anastassia Švedova, Roman Vorostkov ja Artur
Urban. Tublimatena kogusid õed Elvira ja Anaid Hanzatjan vastavalt 6,5 ja 6 punkti,
tasuks kohad samuti esimese kolmekümne seas. Osalejaid oli 277.
Nagu ennist mainitud, toimus lisaks põhiturniiridele veel mitmeid erineva
ajakontrolliga niiöelda kõrvalturniire. Kogu festivalil toimunu võttis Krupenski kokku
järgnevalt: “Eesti noormaletajad saavutasid häid tulemusi. FIDE meistril Ilja Vovkil
jäi rahvusvahelise meistri normi täitmine napilt saavutamata. Kaksikõed Elvira ja
Anaid Hanzatjanid, kes on mitmekordsed Eesti noorte meistrivõistluste medalivõitjad,
said neidude seas esikolmikusse mitmetel turniiridel. Ka võistkondlikul võistlusel
esines Vabaetturi noormeeste võistkond tugevalt ja tuli neljandale kohale.”
Eesti noortele jättis kustutamatu mulje Eesti hümni mängimine pärast seda, kui Elvira
Hanzatjan sai ühel kiirturniiridest 5. koha, millega oli ühtlasi parim neiu.
“Festivali lõpetamisel kinnitasid korraldajad, et järgmisel aastal tuleb üritus veelgi
põnevam ja suurem (sel aastal oli ürituse patrooniks Tšehhimaa president Vaclav
Klaus) ning olen veendunud, et ka Eesti maletajad võivad olla sellistel suurvõistlustel
konkurentsivõimelised” lõpetas Krupenski.

Andrei Zaremba (USA, fm, 2355) - Ilja Vovk (EST, fm, 2235)
Czech Open 2008, Pardubice, 5. voor
1.d4 Rf6 2.Rf3 g6 3.g3 Og7 4.Og2 O-O 5.O-O d6 6.c4 Rc6 7.Rc3 a6 8.h3 Vb8 9.a3
Ra5 10.Rd2 b5 11.cxb5 axb5 12.b4 Rc4 13.Rxc4 bxc4 14.Va2 d5 (Mõlema poole
seisus on omad trumbid. Valgel on a-liinil vabaettur, mustal on tugev ettur c4-l ning
kontroll tsentris. Seis on võrdne.)
15.Of4 e6 (Nüüd jääb oda c8-le kinni, aga must plaanib edaspidi mängida Rf6-e8-d6
ja selleks tuli kaitsta etturit d5-l.) 16.Oe5 Oh6 (Mustaväljalist oda tuleb kindlasti
säilitada.) 17.Oxf6 Lxf6 18.e4!? dxe4 19.Rxe4 Lh8! (Väga ebaloomulik väli lipule.
Kuid surve d4-le on mustale ainuke kontravõimalus. Vastasel juhul saab valge tasuta
initsiatiivi ratsu c5-le viimise abil.)
20.Rc5? (20.Lc2! Ob7 21.Rc5 Oxg2 22.Kxg2 Vfd8 23.Lxc4 Vxd4 24.Le2
võrdsusega.)
20...Vd8 21.Vc2 Lxd4 22.Le2 c3 (Nüüd muutub see ettur ohtlikuks.) 23.Lf3 Od2
24.Vd1 e5 25.Rb3 e4! 26.Lxe4 Of5!! 27.Lxf5 (27.Lxd4 Oxc2! jne.)
27...gxf5 28.Rxd4 Vxd4 (Tekkinud lõppmängus on musta vankrid palju aktiivsemad
kui valge omad. Must võib nüüd rahulikult oma seisu tugevdada, sest valgel ei ole
mingit aktiivset plaani.)
29.Vb1 Kf8 30.Vb3 Ke7 31.Vbxc3 (Varem või hiljem tuli seda teha.) 31...Oxc3
32.Vxc3 Kd7 33.Oc6+ Kd6 34.Kg2 f4 35.g4 Vg8? (Kaotab etturi, parem oli 35...Vb6
36.b5 f6 37.Kf3 h6.)



36.Kf3 Vg5 37.Oe4 Ve5 38.Oxh7 Ve1 39.Of5 (39.Od3!) 39...Vh1 40.Kg2 Vdd1
41.Vd3+? Vxd3 42.Oxd3 Va1 (Nüüd on kõik läbi.) 43.Oc4 f6 44.h4 Vxa3 45.h5 Ke7
46.Od5 Vd3 47.Oe4 Vb3 48.h6 Kf8 49.h7 Kg7 50.b5 Vxb5 51.Kf3 Vb2 52.Of5 c5
53.Kxf4 Vxf2+ 54.Ke4 Vxf5! 55.Kxf5 c4 56.Ke4 Kxh7 57.Kd4 Kg6 58.Kxc4 Kg5
59.Kd3 Kxg4 60.Ke2 Kg3 0:1.


