
Maleaasta 2007 pakkus põhjusi rõõmustamiseks

Tänases malenurgas vaatame tagasi maleaastale 2007, mille võib lugeda Eesti jaoks
igati heaks. Tehtud tööga võib rahul olla Eesti Maleliit, aga ka mitmed maletajad, kes
rahvusvahelistel maleturniiridel häid tulemusi näitasid. Võtame kokku möödunud
aasta nädalalõputurniiride sarja ning maleaasta paremate valimise tulemused.
Eesti Maleliidu järjepideva töö tulemusel toimus Tallinnas jaanipäeva aegu
Rahvusvahelise Maleföderatsiooni (FIDE) presidendinõukogu istung, aasta lõpus tuli
aga uudis, et Eesti sai endale 2011. aasta male Maailma Karikaturniiri korraldamise
õiguse. MK-turniiri edukas läbiviimine loob eeldused, et Eestist võib saada Paul
Kerese 100. sünniaastapäeva ajal 2016. aastal maleolümpia korraldajariik. Vähemalt
selline on meie maleliidu soovunelm ja selle nimel töötatakse.

Lisandus rahvusvahelise tiitliga mängijaid

Hea oli möödunud aasta ka meie maletajatele. Riho Liiva täitis novembris Kreekas
Iraklionis toimunud Euroopa võistkondlikel meistrivõistlustel kolmandat korda
rahvusvahelise suurmeistri normi (kaks varasemat normitäitmist oli tal aastast 2006
juba olemas), austava nimetuse saamiseks on nüüd vaja veel vaid jooksev FIDE
reiting viia üle 2500 punkti, kuid see ei tohiks olla enam kuigi raske ülesanne. Seega
on põhjust arvata, et juba lähiajal saab Eesti ühe rahvusvahelise suurmeistri juurde,
selle tiitliga mehi on meil praegu neli – Kaido Külaots, Meelis Kanep, Mihhail
Rõtšagov ja Igor Švõrjov.
Möödunud aasta lõpus sai rahvusvahelise meistri tiitli Ülar Lauk. Tema
normitäitmised pärinevad 2003. aasta Eesti meistrivõistlustelt ning 2006. ja 2007.
aasta Kerese memoriaali B-turniiridelt. RM-normi täitis ta ka eelmise aasta Eesti
meistrivõistlustel, kuid et vajalikud kolm normi olid selleks ajaks juba koos, siis
polnud sel saavutusel enam väga tähtsust. Kuna ka Laugu FIDE reiting on olnud ja on
praegugi üle tiitli saamiseks vajaliku 2400 punkti, siis ei olnudki tema puhul enam
muud muret, kui vaid paberid vormistada.
Oma kolmanda rahvusvahelise meistri normini jõudis eelmisel aastal ka Aleksander
Volodin, kes täitis mullu selle normi koguni kahel korral – jaanuaris Kerese
memoriaali A-turniiril ja juunis Ukrainas turniiril Alušta Suvi (esmakordselt täitis
noormees RM-normi 2006. aasta veebruaris Venemaal Boriss Spasski karikaturniiril).
Volodinil on aga sarnaselt Liivale tiitli saamiseks vaja nüüd veel oma FIDE reiting
nõutavale tasemele (2400) viia.
Esmakordselt täitis eelmisel aastal rahvusvahelise meistri normi Ilja Vovk, augustis
Rootsis Göteborgis toimunud turniiril. Tema puhul tuleb loota, et see ei jäänud mitte
viimaseks normitäitmiseks.

Nädalalõputurniiride sarja võitis Igor Švõrjov

2007. aasta nädalalõputurniiride sarja kuulus 23 etappi, viimane neist mängiti enne
jõule Viljandis ja siis sai selgeks ka lõplik paremusjärjestus. Erinevatel etappidel
kogutud punktide liitmisel (arvesse läks kaheksa paremat tulemust) tuli esikohale Igor
Švõrjov, järgnesid Tarvo Seeman, Nikolai Kunitsõn (parim juunior), Andrei Šiškov ja
Ilja Vovk. Parim seenior oli Hillar Kärner ja parim naine Tatjana Fomina.
Juba neljandat aastat selgusid ka lõppenud aasta parimad maletajad malehuviliste,
Eesti Maleliidu liikmesklubide ja Eesti Maleliidu juhatuse hääletuse kohapunktide
liitmisel.
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Aasta meesmaletajaks valiti taas Riho Liiva, kes esines edukalt Eesti koondise
koosseisus Euroopa võistkondlikel meistrivõistlustel Kreekas. Liiva võitis EMil
esimese koha neljandal laual võistelnud maletajate konkurentsis ja täitis selle
tulemusega kolmandat korda rahvusvahelise suurmeistri normi. Liivale järgnesid
Kaido Külaots ja Meelis Kanep. Parimaks naismaletajaks valiti Monika Tsõganova,
järgnesid Tatjana Fomina ja Viktoria Baškite.
Parimaks noormeheks tunnistati Aleksander Volodin, järgnesid Mark Lapidus ja Uku
Valner. Neidude arvestuses oli parim Tuuli Vahtra, kellele järgnesid Triin Narva ja
Katrina Korban.
Aasta treeneriks valiti ülekaalukalt kõigi valijagruppide poolt Ervin Liebert Leonid
Rohovoy ees ning aasta maleajakirjanikuks osutus Vaatleja ajaveebi toimetaja Ülar
Lauk (vaata lisa http://vaatleja.blog-city.com/), kellele järgnes Margus Sööt.
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