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Saksamaal Dresdeni Kongressihallis 12.-25. novembrini toimunud maleolümpia on
tänaseks juba lõppenud, võitjad selgunud, samuti on teada Eesti esinduste käekäik.
Tänases loos võtame vaatluse alla maleolümpia esimese poole, esimesed viis vooru,
pärast viiendat vooru oli olümpiaturniiril esimene puhkepäev. Järgmises
ajakirjanumbris kirjutame viimase kuue vooru sündmustest ja lõpptulemustest.
Olümpiaturniir algas Eesti koondislastele (meeskond mängis koosseisus Kaido
Külaots, Meelis Kanep, Riho Liiva, Olav Sepp ja varus Aleksander Volodin ning
naiskond koosseisus Monika Tsõganova, Valeria Gansvind, Viktoria Baškite, Leili
Pärnpuu ja varus Tuuli Vahtra) kohe suure ja üsna ebameeldiva üllatusega, kui selgus,
et avavoorudes ei olegi kasutusel klassikaline šveitsi süsteemi paarimissüsteem nagu
varasematel maleolümpiatel. Kasutusel oli hoopis uus paarimissüsteem, mis viis juba
avavoorudes omavahel kokku tugevad vastased.
Kui varasematel olümpiatel sai esimeses voorus või isegi esmestes voorudes loota
kergeid vastaseid ja suureskooriliste võitude läbi õiget mängutunnetust otsida, siis
nüüd tuli rinda pista kohe endast tugevamatega. Meestel tuli arvatava Nepaali ja
naistel arvatava Afganistani asemel kohe avavoorus vastu astuda vastavalt klass
kõrgemale Kuubale ja Tšehhimaale ning leppida tuli üsna kindlate kaotustega.

Olümpia TV-programm ja partiide otseülekanded

Uuendusi oli maleolümpial lisaks loosimissüsteemile veelgi. Radikaalseim muidugi
reegel, mis sätestas, et vooru alguseks malelaua taha mittejõudnud mängijale
määratakse automaatselt partii kaotus. Samuti oli maletajatele keelatud viigi
sõlmimine enne partii 30. käiku. Kokku mängiti maleolümpial 11 vooru, seda on
kaks-kolm vooru vähem kui varasematel aastatel lähiminevikus.
Uuendusi oli aga veelgi, väga positiivseid uuendusi. Nii oli kiibitsejatel võimalik osa
saada nii avatseremooniast kui ka kogu võistlusest interneti kaudu alla laetava
maleolümpia TV-programmi vahendusel. Samuti sai internetis otseülekandes jälgida
absoluutselt kõiki partiisid, nii meeste kui ka naiste olümpiaturniiri partiisid. Meeste
turniiril mängiti igas voorus ligi 300 ja naiste turniiril enam kui 200 partiid, kokku
kanti seega korraga üle enam kui 500 partiid!
Meeskondi oli maleolümpiale üles antud kokku 154, kuid et kaheksa neist ei
saabunud kohale, siis võib lõplikuks osalejate arvuks lugeda 146 meeskonda.
Naiskondi oli nimekirjas 114, kuid seegi arv kahanes puudujate arvelt kolme võrra,
kokku seega võistlustules 111 naiskonda. Eesti meeskond sai võistkonna
põhimängijate keskmise Rahvusvahelise Maleföderatsiooni (FIDE) reitingu alusel
turniiril 51. ja naiskond 46. asetuse.

Meeste turniiril mitu liidrit, naiste seas Hiina ülemvõim

Maleolümpial peetakse paremustabelit matšipunktide alusel – matši võit annab kaks,
viik ühe ja kaotus null matšipunkti. Matšipunktide võrdsuse korral võetakse arvesse
mitmeid teisi näitajaid – lisanäitajaid.
Meeste turniiril polnud viie vooru järel enam mitte ühtegi täiseduga jätkavat koondist.
Kuuel liidril oli kõigil kirjas neli matšivõitu ja üks -viik ehk kokku üheksa



matšipunkti. Juhtisid Venemaa, Armeenia, Saksamaa I, Aserbaidžaan, Ukraina ja
Inglismaa.
Eesti meeskonnal oli kirjas viis matšipunkti (kaks võitu, üks viik, kaks kaotust),
millega jagati 63.-83. kohta, lisanäitajate alusel oli meie meeste päralt 72. koht.
Tublisti kehvem koht, kui stardieelne asetus lubanuks oodata. Meeskonna liikmed olid
punkte toonud järgnevalt: Külaots 2,5 punkti 4st, Kanep 3 punkti 5st, Liiva 2 punkti
4st, Sepp 2,5 punkti 4st, Volodin 1,5 punkti 3st.
Meeskond oma mänguga ilmselt viie vooru järel päris rahul ei olnud. Eeldatavalt
tugevamatele jäädi alla, oluliselt nõrgemate vastu mängides oli aga tehtud üks
kingitus ja üsna häbiväärne – viik Botswanaga andis Contrale eelmises “Sporditähes”
aluse lausa mõnusalt muhedaks luuleliseks Contrarünnakuks, põhjusega.
Naiste turniiril oli viie vooru järel ainuliidri koha hõvanud tugev Hiina naiskond,
kontos kümme matšipunkti – see tähendab, et hiinlannad olid üle mänginud kõik oma
viis esimest vastast. Järgnes Ungari naiskond üheksa matšipunktiga (Ungari ja ühtlasi
konkurentsitult kogu maailma parim naismaletaja Judit Polgar mängis nagu ikka
meeste seas, tema päralt oli Ungari meeskonnas teine laud Peter Leko järel). Liidritele
järgnes koguni üksteist naiskonda kaheksa matšipunktiga.
Eesti naiskonna kontos oli kuus matšipunkti (kolm võitu, kaks kaotust), millega jagati
25.-49. kohta, lisanäitajate alusel kuulus meie naistele 46. koht. Täpselt sama koht
nagu stardieelne asetus. Naiskonna liikmed olid punkte toonud järgnevalt: Tsõganova
1,5 punkti 4st, Gansvind 4 punkti 5st, Baškite 2,5 punkti 4st, Pärnpuu 2 punkti 4st,
Vahtra 3 punkti 3st.
Viie vooru järel võis meie naiskond turniiri käiguga enam-vähem rahul olla: endast
eeldatavalt nõrgemate üle oli saadud kolm suureskoorilist matšivõitu, eeldatavalt veidi
tugevamale Ecuadorile jäädi minimaalse vahega alla, vaid väga tugevalt Tšehhimaalt
saadi suureskooriline kaotus.

TULEMUSED
Mehed
1. voor Eesti [51] - Kuuba [16] 1:3 (Külaots viigistas, Kanep kaotas, Liiva viigistas,
Sepp kaotas)
2. voor Iraak [92] - Eesti [51] 1:3 (Külaots viigistas, Kanep võitis, Liiva viigistas,
Volodin võitis)
3. voor Botswana [108] - Eesti [51] 2:2 (Kanep viigistas, Liiva kaotas, Sepp võitis,
Volodin viigistas)
4. voor Eesti [51] - Montenegro [42] 1,5:2,5 (Külaots, Kanep ja Sepp viigistasid,
Volodin kaotas)
5. voor Nicaragua [101] - Eesti [51] 0:4 (Külaots, Kanep, Liiva ja Sepp võitsid)

Naised
1. voor Eesti [46] - Tšehhimaa [18] 0,5:3,5 (Tsõganova kaotas, Gansvind viigistas,
Baškite ja Pärnpuu kaotasid)
2. voor Uus-Meremaa [76] - Eesti [46] 0,5:3,5 (Tsõganova viigistas, Gansvind,
Baškite ja Vahtra võitsid)
3. voor Eesti [46] - Trinidad & Tobago [90] 4:0 (Gansvind, Baškite, Pärnpuu ja
Vahtra võitsid)
4. voor Eesti [46] - Ecuador [37] 1,5:2,5 (Tsõganova kaotas, Gansvind, Baškite ja
Pärnpuu viigistasid)



5. voor Iraak [89] - Eesti [46] 0,5:3,5 (Tsõganova ja Gansvind võitsid, Pärnpuu
viigistas, Vahtra võitis)

Märkused: riigi nime järel nurksulgudes on turniirieelne asetus; matši tulemuse järel
sulgudes on Eesti esindajate individuaalsed tulemused toodud laudade järjekorras;
esimesena nimetatud riik mängis vastavas voorus nii-öelda valgetega ja teisena
nimetatud riik mustadega (nii-öelda valgetega mängimine tähendab, et esimesel laual
on valged, teisel mustad, kolmandal valged ja neljandal mustad malendid ning nii-
öelda mustadega mängimise korral on asi vastupidi).


