
Viljandi Maleselts krooniti Eesti maleklubide meistriks

Margus Sööt, meistrikandidaat males

Tallinnas Paul Kerese malemajas 8.-11. maini toimunud Eesti maleklubide
meistrivõistluste finaalturniiri võitis kaheksa klubi konkurentsis Viljandi Maleselts,
järgnesid Narva Maleklubi Maletäht ja Kadrioru Maleklubi.
Eesti maleklubide finaalis omasid õiguse osaleda eelmise aasta sama võistluse kolm
paremat (Tallinna Maleakadeemia Vabaettur, Viljandi Maleselts ja Tallinna
Spordiklubi Reval-Sport) ning märtsis Tallinnas toimunud valikturniiri viis paremat
võistkonda (Narva Maleklubi Maletäht, Tallinnas baseeruv Kaido Külaotsa Malekool,
Kadrioru Maleklubi, Sillamäe Maleklubi ja Põlva Maleklubi). Et valikturniiril hea
esinemisega üllatanud Sillamäe esindus finaalturniirist loobus, siis pääses võistlema
valikturniiri tulemuste põhjal esimesena finaalturniiri ukse taha jäänud Tallinna
teeneka maletreeneri Tõnu Truusi Malekoolkond.
Finaalturniiril oli kasutusel ringsüsteem ehk kõik klubid mängisid kõigiga korra,
kokku mängiti seega seitse vooru. Igas voorus istus oma koduklubi eest malelaua taha
kuus mängijat – viis meest ja üks naine. Võistkonnas võis olla registreeritud kuni 12
mängijat, kuid konkreetses matšis esindas klubi kuus valitut.
Mängiti ajakontrolliga poolteist tundi 40 käigule kummalegi vastasele ning seejärel
lisandus vajadusel 15 minutit partii lõpuni kummalegi vastasele. Igale käigule (alates
esimesest käigust) lisandus täiendavalt 30 sekundit. Vooru pikkuseks kujuneb sellise
ajakontrolli puhul umbes 4,5 tundi.

Viljandi esindus alistas kõik konkurendid

Paremusjärjestus selgitati kogutud matšipunktide alusel (matši võit andis 2, viik 1 ja
kaotus 0 matšipunkti), selle võrdsuse korral tulnuks mängu lisanäitajad.
Viljandi MS võitis kõik matšid ja kogus seega 14 matšipunkti 14st, teisena lõpetanud
MK Maletäht kogus 12 ja kolmanda koha saanud Kadrioru MK 9 matšipunkti.
Järgnesid MA Vabaettur 8, SK Reval-Sport 7, T. Truusi MKK 4, K. Külaotsa MK 2 ja
Põlva MK 0 matšipunktiga.
Viljandi MSi koosseisus tulid Eesti meistriks (sulgudes kogutud punktide arv
mängitud partiidest): Meelis Kanep (5/7), Tarvo Seeman (4,5/7), Ülar Lauk (0/0),
Robert Ševtšenko (2,5/3), Siim Kanep (2,5/4), Hillar Kärner (3,5/5), Gert Elmaste
(2/2), Toomas Valgmäe (3/3), Tanel Kuldsepp (3,5/4), Tuuli Vahtra (5/7) ja Margit
Simenson (0/0).
Viljandi MSi Eesti maleklubide meistriks tüürinud mängijad on rohkem või vähem
Viljandiga seotud. Osad mängijad on alustanud oma maletajateed Viljandis või selle
lähiümbruses, osad on elanud või elavad praegu Viljandis, kuid samas on ka niiöelda
võõrleegionäre, kes mingil põhjusel valinud just selle klubi esindamise.
Finaalturniiri võitjat autasustati karikaga ning võistkonna liikmeid medali ja
diplomiga, teisele ja kolmandale kohale tulnud võistkondade liikmeid autasustati
medali ja diplomiga.
2008. aasta klubide meistrivõistluste võitja omandas õiguse esindada Eestit Euroopa
klubide karikavõistlustel oktoobris Kreekas Kallitheas, lisakohtade olemasolul on see
õigus ka teise koha saavutanud võistkonnal. Finaalturniiri kolm paremat võistkonda
säilitavad koha 2009. aasta klubide meistrivõistluste finaalturniiril.

Suurte traditsioonidega maleklubi



Viljandi Maleselts on üks vanemaid maleklubisid Eestis – asutatud juba 1926. aastal.
Ajaloost on teada, et 6. märtsil 1926. aastal kirjutati ajalehes “Sakala”, et peaaegu igas
linnas on maleklubisid loodud ja nüüd tuleb see ka Viljandis luua. 7. märtsil oli
koosolek kokku kutsutud, mida võibki pidada organiseeritud male alguseks Viljandis.
Üks säravamaid Viljandist pärit maletajaid on olnud kahtlemata keerulise elukäiguga
Ilmar Raud (30.04.1913 Viljandi - 13.07.1941 Buenos Aires), keda loeti 1920ndate
aastate lõpus ja 1930ndatel aastatel Eesti üheks paremaks ja andekamaks maletajaks.
Ta näitas häid tulemusi erinevatel turniiridel, tuli kahel korral (1934 ja aastavahetusel
1938/1939) Eesti meistriks ja aitas Paul Kerese juhitud Eesti meeskonna
maleolümpial Argentinas Buenos Aireses 1939. aastal pronksile.
Alates 1966. aastast toimuvad Viljandis kohaliku maleklubi aktivistide eestvedamisel
Ilmar Raua mälestusturniirid, kus alati rohkelt osalejaid ja esikohale käib pingeline
heitlus. Pidamata on mälestusturniir jäänud vaid ühel aastal (1985), ülejäänud aastatel
on turniir alati toimunud ja toimub ka sel aastal, juulis, nädalalõputurniiride sarja
raames.

Sander Kukk (SK Reval-Sport) - Hillar Kärner (Viljandi MS)
(2. voor, 4. laud)
1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Oc4 Rf6 4.d3 Oe7 5.Rc3 O-O 6.h3 d6 7.Oe3 Ra5 8.Ob3 c5 9.Rd5
Rxb3 10.Rxe7+ Lxe7 11.axb3 d5 12.Og5 dxe4 13.dxe4 Vd8 14.Le2 b6 15.O-O h6
16.Oxf6 Lxf6 17.Vfd1 Vxd1+ 18.Vxd1 Ob7 19.Ld3 Ve8 20.Rh2 Lg6 21.f3 Oc8
22.Kh1 f5 23.Ld5+ Kh7 24.Rf1 fxe4 25.fxe4 Lg5 26.Lf7 Ve7 27.Lf8 Vd7 28.Vd5 Lf4
29.Lxf4 exf4 30.Vxd7 Oxd7

(Kh1 Rf1 eb2 eb3 ec2 ee4 eg2 eh3 / Kh7 Od7 ea7 eb6 ec5 ef4 eg7 eh6)

[Kolmekümne käigu järel on lauale tekkinud kergete vigurite lõppmäng, kus musta
oda peaks olema veidi parem valge ratsust. Sellistes lõppmängudes, kus etturid
paiknevad mõlemal tiival (nii kuninga kui ka liputiival) ja seis on lahtine, loetakse oda
üldjuhul ratsust veidi paremaks, sest oda suudab kiiremini liikuda malelaua ühest
nurgast teise. Käesolevas partiis ei tee valge olukorda mitte just kergeks ka tõsiasi, et
enamus tema ettureid on valgetel väljadel ehk musta odaga sama värvi väljadel ja
seega odale kergesti rünnatavad. On huvitav jälgida, kuidas musti malendeid juhtiv
vanameister pikapeale oma noore vastase üle mängib.]
31.Kg1 g5 32.Rd2 Kg6 33.Kf2 Kf6 34.Rc4 Oe6! [Valge üritas oma ratsut
aktiviseerida, kuid must ei lase seda teostada. Nüüd ei jäägi valgel muud üle, kui
taganeda, sest etturite lõppmängu ei tohi valge kehva etturistruktuuri tõttu siirduda.]
35.Rd2 Ke5 36.Ke2 Of7 37.Kd3 b5 38.Rf3+ Kd6 39.b4 Oc4+ 40.Kc3 Of1 41.bxc5+
Kxc5 42.b4+ Kd6 43.Re1 Ke5 44.Rf3+ Kxe4! [Must ei pelga viguriohvrit, sest



vastutasuks saab ta kolm etturit ja musta seotud vabaetturid muutuvad üliohtlikeks.
Valge seis muutub väga raskeks, päästa seda enam ilmselt ei õnnestu.]
45.Rd2+ Ke3 46.Rxf1+ Kf2 47.Rd2 Kxg2 48.Kd4 Kxh3 49.Ke4 Kg3 50.Rf1+ Kf2
51.Rh2 Ke2 52.Rf3 Kd1 53.Rd4 a6 54.Kf3 Kd2 55.Rxb5 axb5 56.c4 bxc4 57.b5 c3
58.b6 c2 59.b7 c1=L 60.b8=L Ld1+ 61.Kf2 Le2+ 62.Kg1 Le3+ 63.Kh2 Ld4 64.Lb3
g4 65.La2+ Kc1 66.Le6 Lf2+ 67.Kh1 Lf1+ 0:1.

Eestlased lõpetasid EMi plusspoolel

Margus Sööt, meistrikandidaat males

Bulgaarias Plovdivis toimunud Euroopa individuaalsetel malemeistrivõistlustel
kogusid Kaido Külaots ja Monika Tsõganova mõlemad 6 punkti 11st, Külaots jagas
meeste turniiril 93.-149. kohta 337 osaleja seas ja Tsõganova naiste turniiril 43.-72.
kohta 159 osaleja seas.
Eelmises malenurgas vaatlesime turniiri esimest poolt, täna anname lühiülevaate
turniiri teisest poolest. Meenutame, et esimese kuue vooru järel oli mõlema Eesti
esindaja kontos 3 punkti 6st, turniiri teisel poolel õnnestus mõlemal juurde saada 3
punkti 5st.
Külaots oma etteastega ilmselt rahule jääda ei saa, sest ehkki lõpptabelis õnnestus
saada parem koht, kui stardieelne paigutus, siis turniiriga kaotas ta ometi 8,3
reitingupunkti.
Täitmata jäi ka turniiri eel seatud eesmärk – “Pärnu Postimehele” pärast edu Eesti
meistrivõistlustel antud usutluses ei teinud Külaots saladust, et EMil soovib ta jõuda
väljavalitute seltskonda, kes pääsevad mängima maailmameistrivõistluste karussellile
– see koht jäi aga kaugele. Nimelt said meeste turniiri 23 paremat pääsme järgmisele
Maailma Karikaturniirile, mille kaudu on omakorda võimalik pääseda
maailmameistrivõistluste finaali.
Meeste Euroopa meistriks tuli Sergei Tivjakov (Holland, 2634), kes kogus 8,5 punkti
11st. Hõbemedali sai Sergei Movsesjan (Slovakkia, 2695) ja pronksi Sergei Volkov
(Venemaa, 2633).
Tsõganova kohtus naiste turniiril valdavalt endast kõrgema reitinguga maletajatega.
Tänu headele esitustele õnnestus turniiriga juurde teenida 28,8 reitingupunkti.
Naiste Euroopa meistriks tuli Katerina Lahno (Ukraina, 2479), kes kogus 8,5 punkti
11st. Hõbemedali sai Viktorija Cmilyte (Leedu, 2466) ja pronksi Anna Ushenina
(Ukraina, 2474). Naiste turniiri 14 paremat said otsepääsme
maailmameistrivõistlustele.


