
Eestile taas Euroopa Liidu noorte meistrivõistlustelt hõbemedal

Austrias Murecki linnakese kultuurikeskuses toimusid 6.-14. augustini 6. Euroopa
Liidu noorte meistrivõistlused males. Paremaid selgitati kuni 8-, kuni 10-, kuni 12- ja
kuni 14-aastaste vanuseklassides. Erinevate vanuseklasside poisid ja tüdrukud
mängisid ühel turniiril, kuid tüdrukute seas peeti eraldi arvestust. Kui eelmisel aastal
sai Eesti esindajatest hõbemedali Mark Lapidus kuni 12-aastaste seas, siis tänavu sai
samas vanusegrupis samaga hakkama Ottomar Ladva.
Eesti oli tänavu esindatud kõikides vanuseklassides (teist aastat järjest), meilt
osalesid: Mark Lapidus (K-14), Ottomar Ladva (K-12), Georg Abozenko (K-12), Ilja
Sirosh (K-10) ja Platon Ivanov (K-8). Tulemuste põhjal võib öelda, et kõik Eesti
esindajad olid tublid.

Kõik Eesti maletajad lõpetasid üle 50-protsendilise skooriga

Lapidus jagas kuni 14-aastaste seas 6,5 punktiga 9st 3.-4. kohta, vaid lisanäitajate
alusel jäi ta esimesena medalita. Selles vanusegrupis võtsid 50 osaleja seas
kolmikvõidu Baltimaade esindajad: esimene Nikita Meskovs (Läti), teine Tomas
Laurusas (Leedu) ja kolmas Toms Kantans (Läti).
Kuni 12-aastaste turniiril jagas juunis 11-aastaseks saanud Ladva 6,5 punktiga 2.-3.
kohta, lisanäitajate alusel kuulus talle hõbemedal. Esikoha sai pool punkti enam
kogunud reitingufavoriit Gary Giroyan (Prantsusmaa). Abozenko jagas samas
vanusegrupis 5,5 punktiga 9.-11. kohta, lisanäitajate alusel 11. koht. Osalejaid oli
selles vanuseklassis 40.
Kuni 10-aastaste turniiril jagas Sirosh 5 punktiga 17.-24. kohta, lisanäitajate alusel oli
ta 20. Kindla esikoha võttis Bilel Bellahcene (Prantsusmaa). Osalejaid oli selles
vanuseklassis 54.
Kuni 8-aastaste turniiril jagas Ivanov 5,5 punktiga 6.-11. kohta, lisanäitajate alusel sai
ta 7. koha. Esikoha võttis 32 osaleja seas Mihnea Costachi (Rumeenia).

Alternatiivne võistlus noorte MMile ja EMile

Mängiti üheksa vooru shveitsi süsteemis ajakontrolliga poolteist tundi kummalegi
vastasele partii lõpuni, millele iga käigu sooritamise järel lisandus 30 sekundit.
Euroopa Liidu (EL) noorte meistrivõistlused toimusid tänavu kuuendat korda. Ka
kõik varasemad ELi noorte meistrivõistlused on toimunud Austrias, 2003. aastal tehti
võistlustega algust Grazis, edaspidi on turniiri võõrustanud Mureck.
Eesti maletajad olid ka eelmisel aastal esindatud kõikides vanuseklassides (tänavu
lisandus kuni 8-aastaste võistlus), kuid enne mullust aastat toimunud ELi noorte
meistrivõistlustel meie maletajad erilist osalemisaktiivselt üles ei näidanud, vaid
Lapidus mängis ka 2006. aastal kuni 12-aastaste seas, kuid mitte nõnda
tähelepanuväärselt nagu ta seda kahel viimasel aastal teinud on.
ELi noorte meistrivõistlused on alternatiivne võistlus noorte
maailmameistrivõistlustele ja noorte Euroopa meistrivõistlustele. Tase on aga veidi
nõrgem kui eelpool nimetatud kahel noorte absoluutsel tippvõistlusel, sest
osalejaskond piirdub vaid noormaletajatega 27 Euroopa Liidu riigist.

Margus Sööt,
meistrikandidaat males



Sisukas etteaste maleturniiril Rootsis

Rootsis Göteborgis augusti alguses toimunud rahvusvahelise meistri normiga turniiril
“Manhem Chess Week” osales Eestist FIDE meister Ilja Vovk. Lisaks meistri
normiga turniirile toimus veel ka niinimetatud reitinguturniir, kus mängis kaasa veel
teinegi tallinlane, Juri Holvason. Vovk lõpetas kümne osalejaga tugevama turniiri
teise-kolmanda koha jagamisega, Holvason jagas teises grupis esimest-teist kohta.
Põhiturniiril osales kuue Rootsi maletaja kõrval üks mängija Eestist, Lätist, Ukrainast
ja Saksamaalt. Osalejate seas oli kolm rahvusvahelist meistrit, viis FIDE meistrit ja
kaks rahvusvahelise tiitlita maletajat. Vovk sai reitingu põhjal stardis alles eelviimase
asetuse, selles valguses tundub tema lõpptulemus eriti kiiduväärt.
Kümne osalejaga ringsüsteemis IM-normiga turniiri võitis Erik Hedman (Rootsi, FM,
2363) 6,5 punktiga 9st, järgnesid Ilja Vovk (Eesti, FM, 2235) ja Victor Nithander
(Rootsi, FM, 2319) mõlemad 6 punktiga, lisanäitajad olid paremad kolm partiid
võitnud ja kuus partiid viigistanud ning turniiri kaotuseta läbinud Vovkil. Neljandat-
viiendat kohta jagasid Oleg Krivonossov (Läti, IM, 2424) ja Holger Hebbinghaus
(Saksamaa, FM, 2287) mõlemad 5 punktiga.
Meenutame, et eelmisel aastal täitis Vovk samal turniiril Rootsis esmakordselt
rahvusvahelise meistri normi (seni on see jäänud ka tema esimeseks ja viimaseks
normitäitmiseks). Seekord jäi normist ülinapilt vajaka. Vovk ise kommenteeris asja
nõnda, et kahjuks ta ei täitnud oma teist normi – selleks, et 6 punkti olnuks piisav,
pidanuks tema vastaste keskmine reiting olema 2326, oli aga 2324,55. Seega
tõepoolest napp puudujääk. Viimases voorus Vovk üritas küll võita Joel Akessoni, siis
olnuks normi täitmine kindel, kuid vastane kaitses end mustade malenditega täpselt ja
partii rahunes lõpuks vankrilõppmängus viigiks.
Kümne osalejaga ringsüsteemis reitinguturniiri võitis võimsa lõppskooriga Juri
Holvason (Eesti, 2041), kes kogus 7,5 punkti 9st (+7, =1, -1). Ka Rootsi esindaja
Björn Holmgren kogus sama palju punkte, kuid paremad lisanäitajad andsid esikoha
Holvasonile, kes võitis ka omavahelise partii. Järgnevad maletajad jäid esiduost maha
juba kahe või enama punktiga.

Victor Nithander - Ilja Vovk (8. voor)
1.e4 c5 2.Rf3 d6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6 5.Rc3 g6 6.Oe2 Og7 7.O-O O-O 8.Oe3 Rc6
9.Rb3 Oe6 10.f4 Lc8 11.Kh1 Og4 12.Og1 Oxe2 13.Lxe2 Vb8 14.Vae1 b5 15.Rxb5
Rxe4 16.Rxa7 Rxa7 17.Lxe4 Rc6 18.c3 La6 19.Va1 Lb5 20.Vfd1 Va8 21.Vd2 Va4
22.Rd4 Oxd4 23.cxd4 d5 24.Lc2 e6 25.b3 Va6 26.a4 Lb8 27.Oe3 Vc8 28.Ld1 Re7
29.Vd3 Rf5 30.Vc1 Vac6 31.Vxc6 Vxc6 32.Od2 Rd6 33.Oe3 Re4 34.h3 Lb4 35.Kh2
h5 36.Od2 La3 37.Vf3 Lb2 38.Oe3 Vc2 39.Lg1 Lxb3 40.Vf1 Lxa4 41.Va1 Lb3
42.Vb1 Ld3 43.Ld1 Lxd1 44.Vxd1 Ve2 45.Oc1 h4 46.Oa3 Rg3 47.Oe7 Rf5 48.Of6

(Kh2 Vd1 Of6 eh3 eg2 ef4 ed4 / Kg8 Ve2 Rf5 eh4 eg6 ef7 ee6 ed5)



48...Vxg2+ 49.Kxg2 Re3+ 50.Kf3 Rxd1 51.Oxh4 Rc3 52.Oe1 Re4 53.Ob4 f5 54.Oa5
Kf7 55.Oc7 Ke7 56.Oe5 Kd7 57.Kg2 Kc6 58.h4 Kb5 59.Kh3 Kc4 60.h5 gxh5 61.Kh4
Rc3 62.Kxh5 Re2 63.Kg5 Rxd4 64.Kf6 Kd3 0:1.
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