
10-aastasena täiskasvanute Eesti meistrivõistlustel

Margus Sööt, meistrikandidaat males

Tallinnas märtsis-aprillis toimunud Eesti meistrivõistlustel klassikalises males võistles naiste
turniiril kümne parema seas kaasa piirilinnast Narvast pärit 10-aastane Katrina Korban.
Finaalturniiril osalemise õiguse võitles Korban kätte veebruari alguses toimunud 15 osalejaga
valikturniiril, mille ta koguni võitis.
Finaalis Eesti paremikuga jõudu katsudes jäi esialgu veel siiski kogemustest vajaka ja nii tuli
leppida kahe viigi ja seitsme kaotusega ning viimase, kümnenda kohaga. Positiivse poole
pealt jääb kindlasti meelde, et noorel maletajal õnnestus saada viigipunkt näiteks turniiri
pronksmedaliga lõpetanud ülikogenud Leili Pärnpuult. Turniiri võttis tütarlaps ise lühidalt
kokku: „Raske oli, aga jäin oma esinemisega siiski rahule.“

Malekäigud omandas varases lapsepõlves

28. mail 1997 sündinud Katrina Korban sattus male juurde väga noorelt. “Vigureid liigutasin
ma juba 4,5-aastaselt,” selgitas ta. Kuna teenekas Narva maletreener Leonid Pelešev on
Korbanite perekonnaga hea tuttav, siis käis ta perel tihti külas ja nii sattuski tütarlaps kuidagi
justkui märkamatult male juurde.
Narvas kasvanud Katrina Korban elab praegu Narva-Jõesuus, maletreeninguid teeb ta neli
korda nädalas, millele lisanduvad veel kodused individuaalsed treeningud.
Eesti naiste meistrivõistluste finaalturniirile pääsemist pidas noor maletaja oma senise karjääri
parimaks saavutuseks. Samas on tüdruk esindanud Eestit korduvalt omavanuste maailma- ja
Euroopa meistrivõistlustel, seda alates aastast 2004, mil ta sai oma esimese medali Eesti
noorte meistrivõistlustelt (teine koht kuni 10-aastaste vanuseklassis Triin Narva järel).
Omaealiste (kuni 10-aastaste) tiitlivõistlustel on Korban esindanud Eestit koguni neljal
viimasel aastal: 2004 EMil Türgis Capadocias, 2005 MMil Prantsusmaal Belfortis, 2006 EMil
Montenegros Herceg Novis, 2007 EMil Horvaatias Shibenikis.
Esimestel aastatel oli ta oma konkurentidest palju noorem ja vähekogenum, seetõttu olid ka
punktid rasked tulema. Viimasel kahel korral on ta võistluse lõpetanud kindlalt plusspoolel,
medalite jagamise konkurentsis pole siiski kahjuks veel kaasa rääkida õnnestunud. Mullu oli
Korban EMil Eesti esinduse parim maletaja.

Omavanuste seas Eestis konkurentidest peajagu üle

Eesti noorte meistrivõistluste medaleid on aga isegi raske kokku lugeda. Korban on tulnud
kolmel järjestikusel aastal (2005, 2006, 2007) Eesti meistriks kuni 10-aastaste seas, tänavu
toimuvad kuni 10-aastaste Eesti meistrivõistlused maikuu teisel poolel, kuid sellest
vanuseklassist on Korban nüüd juba välja kasvanud ning oma medalitearvet enam kasvatada
ei saa.
Kolmel viimasel aastal (2006, 2007, 2008) on Korban tulnud Eesti meistriks ka kuni 12-
aastaste seas, viimati tänavu mais. Mullu avas Korban medaliarve ka juba kuni 14-aastaste
Eesti meistrivõistlustel, kui sai põlise rivaali Triin Narva järel teise koha. Tänavu ta aga selles
vanuseklassis kaasa ei mänginud.
Pole põhjust kahelda, et neile võitudele ja medalitele tuleb juba lähiajal veel ja veel lisa. Kui
jätkuks ainult püsivust ja tahtmist male juures olla, loodetavasti ei saa malega väga noorelt
alustanul sellest huvitavast mängust liiga vara isu otsa – nagu on juhtunud nii mõnegi noore
talendiga erinevatel spordialadel. Jõudu edaspidiseks, Katrina!


