
Põlvas startis nädalalõputurniiride sari

Margus Sööt, meistrikandidaat males

Põlvas 12.-13. aprillini toimunud teine Vladimir Tusovi mälestusturniir kiirmales oli
2008. aasta nädalalõputurniiride sarja avalöögiks. Sarja kuulub kokku 21 erinevat
turniiri, millest läheb koondarvestusse 7 parema turniiri tulemus. Sarja peasponsor on
arved.ee, parematele on pandud välja arvestatav auhinnafond.
Põlvasse oli kaheks päevaks võistlema kogunenud 56 maletajat. Esikoha võttis
külalissuurmeister Normunds Miezis Lätist, kes lõpetas 8,5 punktiga 11st. Teisena
lõpetas 8 punkti kogunud Ülar Lauk, järgneva viisiku saldoks jäi 7,5 punkti –
lisanäitajate alusel reastuti: Pavel Vorobjov, Igor Švõrjov, Arvo Reiman, Vjatšeslav
Sõskov ja Ilja Vovk.
Tänavune, järjekorras teine Tusovi mälestusturniir jättis väga hea mulje. Mängiti
piisavalt valgusküllastes Põlva Kultuurikeskuse ruumides, samas majas oli lahendatud
ka toitlustamine, osalejate tarbeks oli trükitud infovoldik Tusovi elulooga, turniiril
osalejad said mälestuseks grupipildi, sponsorite toel oli saadud kokku meeldivalt suur
auhinnafond, lisaks oli kolmele paremale graveeritud kena mälestusplaat ühes fotoga
malet mängivast Tusovist. Korraldusega oldi tõepoolest palju vaeva nähtud,
loodetavasti jätkub selliseid meeldivaid turniire läbi terve nädalalõputurniiride sarja.

Sarja eesmärgiks tõsta male populaarsust

Möödunud nädalavahetusel peeti juba ka nädalalõputurniiride sarja teine turniir,
Tallinnas maletati varalahkunud suurmeistri Lembit Olli mälestuseks ja seda juba
üheksandat korda, üheksandat aastat järjest.
Nädalalõputurniiride sarja näol on tegemist toreda ettevõtmisega, mille 21 turniiri
raames jõuab male väga erinevates Eestimaa punktidesse, mis peaks aitama kaasa
selle huvitava mängu populaarsuse kasvule nii linnas kui maal.
Sarja eesmärkidena on mainitud soovi tõsta male populaarsust Eesti täiskasvanute ja
laste hulgas; toetada Eesti linnades, maakondades ja valdades korraldatavaid
maleturniire, liites need ühtseks nädalalõputurniiride sarjaks; tunnustada paremaid ja
aktiivsemaid maletajaid, kes osalevad erinevatel turniiridel Eestis.
Koondarvestuses on välja pandud arvestatav auhinnafond: esikoht 10000, teine 7500,
kolmas 5000, neljas 2500 ja viies 1500 krooni. Lisaks on auhinnad vahemikus 1000
kuni 1500 krooni parimale naisele, noorele, seeniorile ja mängijale reitinguga kuni
1900. Loomulikult on auhinnad ka kõikidel sarja kuuluvatel turniiridel eraldi,
vähemalt kolmele esimesele.
Lisaks täiskasvanute nädalalõputurniiride sarjale korraldatakse analoogne läbi hooaja
vältav võistluste seeria ka noortele, noorte sarja kuulub 15 osavõistlust, millest läheb
arvesse 7 parema turniiri tulemus. Noorte seas peetakse arvestust kolmes
vanuserühmas: kuni 10-, kuni 12- ja kuni 16-aastaste seas.
Kõikide nädalalõputurniiride sarja turniiride tulemused leiab huviline internetist Eesti
Maleliidu kodulehekülje vahendusel – seal on eraldi link arved.ee poolt toetavale
sarjale. Erilehel on lisaks tulemustele ka kõik muu sarja puudutav informatsioon.

70 aastat Vladimir Tusovi sünnist
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Paljudel tänastel maletajatel on tekkinud küsimus, et kes oli Vladimir Tusov, kelle
auks maletades avati tänavune nädalalõputurniiride sari? Sellele küsimusele
vastamisel on abiks tänavusel turniiril jagatud infovoldik.
Vladimir Tusov (12.04.1938-5.07.2006) sündis Võru linnas. Tema sünnikodu asus
Põlvamaal Rosma külas, kus lõpetas ka algkooli. Põhikooli lõpetas 1953. aastal
Põlvas ja asus seejärel õppima Tallinna Mäetehnikumi, mille lõpetas 1958. aastal
mäetehniku diplomiga.
Tallinna Mäetehnikumis õppides hakkas Tusov mängima malet. Hilisematel aastatel
oli mäng tema elus küll rohkem - küll vähem tähtsal kohal, kuid jäi armastatud hobiks
kogu eluks.
Pärast mäenduse alase hariduse omandamist suunati mees tööle Kohtla-Järvele,
kaevanduse lõhketöödele minööriks. Töö kõrvalt õppis ta aastail 1958-1961
kaugõppes Tallinna Polütehnilises Instituudis mäeinseneriks, kuid kuna tervislikel
põhjustel ei lubatud tal minöörina töötada, jäi kool lõpetamata. Abiellus 1961. aastal
Ailiga, perre sündis kaks poega, Mati ja Aimar.
Seejärel jõudis Tusov õige pea taas tagasi sünnimaile – ta asus 1974. aastal elama
Põlvamaale, Lutsu külla, töötades Eduard Vilde nimelises kolhoosis elektrikuna. Enne
pensionile jäämist töötas Põlva TREVis lõhketööde jaoskonna juhatajana.
Tusovi maleline aktiivsus väljendus peamiselt võistlemisega Põlvamaa kohalikel
turniiridel, samuti oma maakonna esindamisega. Seepärast võib tema nimi laiemale
maleüldsusele veidi tundmatu olla, kohalikul tasemel oli mees aga piisavalt kõva
tegija.
1996. aastal tuli Tusov Põlvamaa malemeistriks, samuti on ta mitmekordne
medalivõitja maakonna kiir- ja välkmale meistrivõistlustel. Ta on edukalt esindanud
Põlvamaad esindusvõistkonna koosseisus väikelinnade spartakiaadidel ja mitmetel
teistelgi turniiridel.

NÄDALALÕPUTURNIIRIDE SARI MALES 2008
1) 2. V. Tusovi mälestusturniir, Põlvas 12.-13.04
2) 9. Lembit Olli mälestusturniir, Tallinnas 19.04
3) 39. Saaremaa karikaturniir, Kuressaares 16.-18.05
4) 12. Keila linna kiirturniir, Keilas 25.05
5) 15. Malefestival Tartu Suvi kiirturniir, Tartus 7.-8.06
6) Narva-Jõesuu nädalalõputurniir, Narva-Jõesuus 27.-29.06
7) 42. Ilmar Raua mälestusturniir, Viljandis 4.-6.07
8) Hiiumaa Suvi, Kärdlas 11.-13.07
9) Paul Kerese mälestusturniir, Pärnus 25.-27.07
10) Karksi Ratsu kiirturniir, Karksi-Nuias 3.08
11) 29. Põlva suveturniir, Põlvas 15.-17.08
12) 33. Valge Daami kiirturniir, Haapsalus 24.08
13) Gunnar Uusi mälestusturniir, Tartus 12.-14.09
14) MA Vabaetturi nädalalõputurniir, Tallinnas 19.-21.09
15) SK Reval-Spordi nädalalõputurniir, Tallinnas 3.-5.10
16) Ida-Virumaa lahtised esivõistlused, Kohtla-Järvel 24.-26.10
17) AVRO-38 memoriaali kiirturniir, Tartus 01.11
18) Kadrioru nädalalõputurniir, Tallinnas 21.-23.11
19) Eesti meeste kiirmale meistrivõistlused, Tallinnas 6.-7.12
20) 10. Kõo valla jõuluturniir, Pilistveres 14.12
21) 18. Viljandi Jõuluturniir, Viljandis 21.12


