
Internet kui suurepärane koht malemängu populariseerimiseks

Pole vist ühtegi teist sportmängu peale male, kus internet annaks nii palju võimalusi
mängimiseks ja õppimiseks. Tänapäeval on pea kõikide tähtsamate turniiride kohta parim
ja täpseim informatsioon just internetis. Sealt võib leida turniiride tabeleid,
vooruülevaateid ja võistlustel mängitud partiisid (mõnikord isegi kommentaaridega).
Samuti saab infot male ajaloo kohta. Lisaks on võimalus teiste huvilistega internetis
malet mängida.
Eesti maleelu kohta info saamiseks on parim paik kahtlemata Eesti Maleliidu
kodulehekülg aadressil http://www.maleliit.ee/ – tegu on rohkelt infot sisaldava, pidevalt
täieneva, väga operatiivse ja mõnusa kujundusega koduleheküljega. Eesti Maleliidu
internetiväravat võib julgelt pidada üheks paremaks spordialaliidu koduleheküljeks
Eestis. Eesti Maleliidu internetisait alustas tööd 1999. aastal, aastatel 1999-2003 toimetas
seda Ülar Lauk, alates 2003. aastast veab seda Marek Kolk.

Eesti maleteemalised internetileheküljed

Eestis on kaks malemängijaid ühendavat ja rahvusvaheliselt aktiivset juhtivat
maleorganisatsiooni – Eesti Maleliidu kõrval tegutseb Eesti Kirimaleühing, mis
internetist on leitav aadressil http://www.kirimale.ee/ – kodulehekülg toob ära rohkelt
infot kirimale kui malemängu vormi ajaloost Eestis, reeglid, reitingud, kodulehe
vahendusel saab infot käimasolevate ja lõppenud turniiride ja matshide kohta ning palju-
palju muudki.
Alates 2005. aasta juunist on rahvusvaheline meister Ülar Lauk toimetanud niinimetatud
Eesti Maleliidu autoriveergu aadressil http://vaatleja.blog-city.com/ – tegemist on
malealase internetipäeviku ehk blogiga. Kodulehekülje toimetaja võtab jõudu mööda
kommenteerida kõiki olulisemaid Eestis ja maailmas toimuvaid malesündmusi, sageli
esitatakse partiisid ühes asjalike ja põhjalike kommentaaridega. Just Ülar Laugu poolt
kommenteeritud partiisid on ka siinkirjutaja oma malenurkades tihti kasutanud,
loomulikult viitega algallikale.
Kes aga tunneb huvi kõikvõimaliku malealase ostmise vastu – tahab uut malendite
komplekti, uut malekella, huvitub niiöelda malearvutist, malemängu programmidest või
tarkvarast, siis seda kõike pakub Baltic Chess Group kodulehekülje
http://www.baltchess.com/ vahendusel. Tegu on maleteemalise internetipoega.
Oma iseseisvad koduleheküljed on ka mitmetel erinevatel Eesti Maleliidu koosseisu
kuuluvatel maleklubidel. Olgu siinkohal esitatud mõningad neist: Maleakadeemia
Vabaettur http://www.vabaettur.ee/, Kaido Külaotsa Malekool http://www.malekool.ee/,
Maleklubi Shahh ja Garde http://www.zone.ee/sgcc/, Narva Maleklubi Maletäht
http://www.maletaht.ee/. Ka Eesti Maleliidust välja arvatud Kohtla-Järve Maleklubil
Diagonaal on oma kodulehekülg http://www.diagonaal.ee/.
Infot malemängu kohta leiab internetist veel mitmelt poolt mujaltki, küll eesti keeles, küll
kõikides teistes võimalikes maailma keeltes. Kel asja vastu rohkem huvi, leiab kindlasti
veel nii mõndagi põnevat, kõigele siinkohal kahjuks viidata ei jõua.

Malemäng üle võrgu

http://www.neevia.com


Mängimine internetis on kujunenud omamoodi ajaviiteks. Pole just harv juhus, kui
malesõber sisustab tööaega võrgus mängides ja juttu vestes. Kus saab mängida – seal
saab ka rääkida, sest mängupaik on justkui omaette jututuba. Eesti populaarseim
maletajate kohtumise koht asub aadressil http://www.vint.ee/ – pole vaja teha muud, kui
vaid registreeruda või end külastajana sisse logida ja mäng võib alata!
Tegu on üsna hiljuti loodud ja pidevalt täieneva eestikeelse mängukeskkonnaga, kus
lisaks malele on võimalik harrastada ka teisigi lauamänge – kabet, gomokut ja reversit
ehk othellot. Pea iga nimetatud lauamängu puhul on võimalik valida veel erinevate
versioonide vahel. Näiteks kabes saab valida rahvusvahelise kabe, Vene kabe, Brasiilia
kabe ja Inglise kabe vahel, lisandub võimalus mängida äraandmist. Males on lisaks
klassikalisele malele võimalik mängida niiöelda marineerimist – see on selline mäng, kus
malendeid lüüa ei saa, vastase malendeid saab laualt eemaldada vaid läbi nende
liikumisvõimaluse äravõtmise (ehk kui õnnestub mõni vastase malend nõnda sisse piirata,
et sel pole ühtegi vaba käimisvõimalust), lõppeesmärk on nagu tavamaleski vastase
matistamine.
Kel aga Eesti tase kipub kitsaks jääma või on soov niisama ringi vaadata ja maailma
tasemega tutvuda, siis see on sama lihtne. Populaarseimad mängupaigad leiab huviline
aadressidelt http://www.chessclub.com/ ja http://www.playchess.com/ ja
http://www.worldchesslive.com/. Selliseid malemängu paiku on loomulikult veel teisigi.
Igaüks saab valida täpselt endale sobiva ajakontrolli ja vastase. Samuti on maailma
malejutukates võimalik valida erinevate mängude vahel. Kui malemäng tundub veel veidi
liiga raskena, siis saab mängida ka näiteks äraandmist või mõnd muud imevarianti.
Näiteks võib proovida mängu kolme esimese tuleni, kes vastast enne kolm korda tulistada
jõuab, on võitja.
Nagu päris males nii arvestatakse ka internetimales reitingut. Selle järgi saab teada oma
taseme ja valida endale vastaseid, kas siis omasuguseid, tugevamaid või nõrgemaid –
vastavalt soovile. Samuti kirjutab arvutiprogramm ise üles kõik partiis tehtud käigud. See
annab suurepärase võimaluse hiljem oma partiid analüüsida ja vigadest õppida.
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