
Kaido Külaots kaitses edukalt Eesti meistri tiitlit 
 
Tänavused Eesti meeste ja naiste malemeistrivõistlused toimusid kahes osas. Esmalt 
toimusid Tallinnas Paul Kerese malemajas 31. jaanuarist kuni 1. veebruarini 
eelturniirid, milledega selgitati finaalturniiridele pääsejad (lisaks nimeliselt 
finaalturniiridele kutsutud osalejatele). Seejärel toimusid Rakveres hotellis 
Wesenbergh 20.-26. veebruarini finaalturniirid. Tänases malenurgas kirjutame 
pikemalt Eesti meeste esivõistlustest, järgmisel nädalal anname ülevaate naiste 
tegemistest. 
Eelvõistlustel mängiti shveitsi süsteemis kuus vooru, sealjuures mõlemal 
mängupäeval kolm vooru. Ajakontroll ühele partiile oli 45 minutit partii lõpuni, 
millele iga käigu sooritamise järel lisandus täiendavalt 30 sekundit. 
 
Favoriitidele finaalipääs raskusi ei valmistanud 
 
Meeste valikturniiril osales kokku 41 maletajat. Reitingufavoriidid, kelledelt võis 
enne turniiri head esitust oodata, olid oma ülesannete kõrgusel ja mingeid probleeme 
valikturniirilt edasi pääsemisega neil ei tekkinud. 
Lõpuks jäid 1.-3. kohta jagama turniirieelselt kaks kõrgemat asetust saanud Tarvo 
Seeman ja Sergei Neff ning väikese üllatusena ka käesoleva aasta Eesti kuni 18-
aastaste noorte meister Jüri Holvason, kes kõik kogusid 5 punkti kuuest võimalikust. 
4.-6. kohta jäid jagama Ilja Vovk, Pavel Vorobjov ja Toomas Valgmäe 4,5 punktiga. 
Toome järgnevalt ära ka ühe valikturniiril esikohta jaganu võidupartii, kus valgete 
malendite juhil õnnestus läbi viia efektne kuningarünnak. 
Sergei Neff - Indrek Kuusk 
Eesti meistrivõistluste valikturniir, 5. voor 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Rc3 Oe7 4.Rf3 Rf6 5.Og5 h6 6.Oxf6 Oxf6 7.e3 O-O 8.Lc2 b6 
9.Vd1 Ob7 10.cxd5 exd5 11.h4 g6 12.h5 g5 13.Lf5 Ve8 14.Od3 Og7 15.Re5 Ve7 
16.f4 gxf4 17.O-O Rd7 18.Lh7+ Kf8 19.Rg4 Ve6 20.Vxf4 Rf6 21.Rxf6 Oxf6 22.Vdf1 
Le7 23.Lxh6+ Og7 24.Vxf7+ 1:0. 
Eesti meistrivõistluste juhendi järgi omasid finaalturniiril õigust osaleda (järgnevalt 
kasutatakse tekstis lühendeid rsm - rahvusvaheline suurmeister, rm - rahvusvaheline 
meister, fm - FIDE meister): eelmise aasta Eesti meistrivõistluste neli paremat rsm 
Kaido Külaots, rm Olav Sepp, fm Andrei Shishkov ja rm Aleksandr Volodin; 
rahvusvahelised suurmeistrid rsm Jaan Ehlvest, rsm Meelis Kanep ja rsm Igor 
Shvõrjov; Rakvere esindaja rm Kalle Kiik; lisanduma pidi valikturniiri kaks paremat. 
Kuna finaalvõistlusest loobusid Ehlvest, Shvõrjov ja Kiik, siis pääsesid võistlema 
koguni viis paremat valikturniirilt. 
 
Meeste finaalturniiril jätkus pinget kuni lõpuni 
 
Finaalturniiril oli kasutusel ringsüsteem, kümme osalejat, kõik mängisid kõigiga ühe 
partii. Ajakontroll ühele partiile oli poolteist tundi 40 käigule, seejärel lisandus kellale 
15 minutit, millega tuli siis hakkama saada kuni partii lõpuni. Täiendavalt lisandus iga 
käigu (alates avakäigust) sooritamise järel 30 sekundit. 
Finaalturniir algas tormiliselt. Viie vooru ehk veidi enam kui poole turniiri järel oli 
täiseduga (5 punkti 5st!) juhtimas valikvõistluse võitja Seeman, sealjuures olid tema 
kontos juba ka väärtuslikud võidud medalipretendentide Volodini ja Kanepi üle. Neli 
vooru enne lõppu näis juba, et Seeman on omale meistritiitli sisuliselt kindlustanud, 
sest lähim jälitaja Külaots jäi temast tervelt punkti kaugusele. Samas oli Seemanil 



veel vaja mängida medalipretendentide Külaotsa ja Sepaga (mõlema vastu olid tal 
mustad malendid), veidi kergemaid partiisid võis ta ehk oodata valgetega Holvasoni ja 
viimases voorus Neffiga. Kuid siis hakkas juhtuma. 
Esmalt kaotas Seeman kuuendas voorus valgetega üllatuslikult Holvasonile, pingutas 
lihtsalt üle, kui loobus partiis mitut puhku käikude kordamisega viigi tegemisest, 
jätkas riskantselt mängu võidule ja sai lõpuks hoopis väga valusa kaotuse. Seemani 
kaotus võimaldas konkurentidel läheneda. 
Seitsmendas voorus kohtusid liidrid Seeman ja Külaots omavahel, valgeid malendeid 
juhtis Külaots. Lahendust pingelisse turniiriseisu see partii aga ei toonud, mäng 
rahunes viigiks. Kuna Seeman viigistas järgmises voorus ka Sepaga, siis võimaldas 
see Külaotsal ta enne viimast vooru kinni püüda. 
Enne viimast vooru oli tabeliseis ülipõnev, medalivõimalusi oli tõepoolest paljudel: 
Külaots ja Seeman juhtisid 6 punktiga 8st, järgnesid Volodin ja Kanep 5,5 punktiga, 
Sepal oli 5 ja Shishkovil 4,5 punkti. 
 
Dramaatiline viimane voor 
 
Viimases voorus pidid esimesed kohad paika saama järgmiste paaride tulemustest 
lähtuvalt: Seeman - Neff, Külaots - Vorobjov, Kanep - Shishkov, Volodin - Sepp. 
Kuna Volodin sai mõneti üllatavalt kerge võidu Sepa üle ning Kanepi ja Shishkovi 
partii rahunes viigiks, siis olenes kõik sellest, kuidas käib seniste liidrite käsi 
eeldatavalt nõrgemate vastu. 
Mõlemad seniste liidrite partiid venisid üsna pikaks. Seemani ja Neffi vahelises 
mängus oli alates avangust üsna palju segadusi ja teravusi, ilmselgelt mängisid 
mõlemad mehed võidule. Mõningases ajapuuduses orienteerus lõpuks teravustes 
paremini Neff ja nii sai Seeman veel ühe valusa kaotuse, mis jättis ta lõpuks 
pronksile. 
Külaots üritas kaua realiseerida paremust partiis Vorobjoviga. Tekkis lõppmäng, kus 
kõrvaltvaatajale võis tunduda, et tiitlikaitsja vormistab võidu üsna kergelt. Paraku 
seisus midagi väga kerget ei olnudki ja lõpuks oli vankrilõppmängus laual lausa 
etüüd! Vorobjov tegigi lõpuks rida täpseid käike ja saavutas viigi. 
Kaido Külaots - Pavel Vorobjov 
Eesti meistrivõistluste finaalturniir, 9. voor 
1.d4 Rf6 2.Rf3 g6 3.g3 Og7 4.c4 c6 5.Og2 d5 6.cxd5 cxd5 7.Re5 Lb6 8.Rc3 Rc6 
9.Rxc6 Lxc6 10.O-O O-O 11.Og5 e6 12.Ld2 b5 13.a3 Re4 14.Rxe4 dxe4 15.Oh6 
Oxh6 16.Lxh6 Ob7 17.Vac1 Ld6 18.Le3 e5 19.dxe5 Lxe5 20.b4 Vfd8 21.Vc5 Ld4 
22.Lxd4 Vxd4 23.Vc7 Vb8 24.Vfc1 Kf8 25.e3 Vd2 26.Of1 a6 27.V1c5 Vd1 28.Kg2 
Od5 29.Oe2 Vd2 30.Vd7 Vxe2 31.Vcxd5 Va2 32.V5d6 Ke8 33.Va7 Vd8 34.Vxd8+ 
Kxd8 35.Vxa6 h5 36.h3 Ke7 37.g4 h4 38.Kf1 Va1+ 39.Kg2 Va2 40.Va5 Ke6 
41.Vxb5 Vxa3 42.Vb8 Ke7 43.b5 Vb3 44.b6 Vb1 45.f4 Kd7 46.b7 Kc6 47.Vc8+ 
Kxb7 48.Vf8 Vb2+ 49.Kf1 Vb1+ 50.Ke2 Vb2+ 51.Ke1 f5 52.gxf5 gxf5 53.Vxf5 
Vb1+ 54.Kd2 Vh1 55.Ve5 Vxh3 56.Vxe4 Kc6 57.Ve6+ Kd5 58.Ve5+ Kc4 59.Ke2 
Vh1 60.Kf3 h3 61.Kg3 Kd3 62.f5 Ke2 63.e4 Vg1+ 64.Kxh3 Kf3! [Pika mängu järel 
on tekkinud valgele kahe enametturiga vankrilõppmäng, ometi on laual viigiseis! 
Mustal võimaldab viigile mängida valge kuninga kehv asend malelaua äärel. 
Tekkinud seisus ähvardab ühekäiguline matt Vh1# ja valgel ongi vaid üks võimalik 
kaitsekäik (partiikäik), sest 65.Kh4? Kf4! järel kaotab valge vankri. Vaatleme 
järgnevat lõppmängu Nalimovi andmebaasi abil, mis võimaldab analüüsida kõiki 
maksimaalselt kuue malendiga seise. Käesolevas partiis ongi lauale jäänud kokku 
kuus malendit, seega saame Nalimovi andmebaasi abil teada „lõpliku tõe“.] 



 

 
(Kh3 Ve5 ee4 ef5 / Kf3 Vg1) 
 
65.Kh2! Vg5? [Viga, misjärel must Nalimovi järgi kaotab 41 käiguga. Viigi andsid 
siin seisus käigud 65...Vg2+! või 65...Vg8! Lihtsam on viigitee käigu 65...Vg2+! 
korral, seejärel võiks järgneda: 66.Kh1 (66.Kh3 Vg1! käikude kordamisega) 66...Kg3! 
(viigi võimaldab teha ka käik 66...Vg8!) 67.Ve8 Va2 68.Vg8+ Kf4 69.f6 Va7!! 
70.Ve8 Kg3! 71.Vg8+ Kf4 72.Vg7 Va8 73.Ve7 Kg3! 74.Vg7+ Kf4 75.f7 Vf8 ja must 
saavutab viigi.] 
66.Ve6? [Siin oli Külaotsal võimalik võita, Nalimovi järgi tuli käia 66.Ve7! või 
66.Ve8! Lihtsurelikul on ilmselt üsna raske mõista, mis vahe on partiikäigul ja neil 
võidule viivatel käikudel. Edaspidi mängib Vorobjov aga ülimalt täpselt, teeb 
Nalimovi järgi sisuliselt ainsaid viigile viivaid käike ja Külaotsal enam 
võiduvõimalusi ei teki.] 
66...Vh5+! 67.Kg1 Vh8!! 68.f6 Vg8+! 69.Kf1 Va8! 70.Ke1 Ke3! 71.Kd1 Kd3! 
72.Kc1 Kc3! 73.Vc6+ Kd4! 74.Ve6 Kc3! 75.Vb6 Kd4! 76.f7 Vf8! [Nüüd on viigi 
saavutamine juba lihtne, sest valge ei suuda säilitada kahte enametturit – üks neist 
langeb paratamatult musta kuninga või vankri saagiks. Samas näiteks juhul, kui valge 
oleks 66. käigul käinud Ve6? asemel Ve7!, siis oleks praeguses seisus tänu valge 
vankri paiknemisele 7. real võimalik kaitsta korraga mõlemat valge etturit käies Ve7! 
ja sel juhul oleks seis võidetud. Ehk aitab see teadmine mõista, miks tuli 66. käigul 
mängida just Ve7! ja mitte Ve6?] 
77.Vb4+ Ke5 78.Kd2 Vxf7 79.Ke3 Va7 80.Vb5+ Ke6 81.Vh5 Va1 82.Vh6+ Ke5 
83.Vh5+ Ke6 84.Vh6+ ½:½. 
Lõppjärjestus: 1.-2. Külaots ja Volodin 6,5 punkti 9st, 3.-4. Seeman ja Kanep 6, 5.-6. 
Sepp ja Shishkov 5, 7. Holvason 3,5, 8.-9. Neff ja Vovk 2,5, 10. Vorobjov 1,5. Seega 
tuli juhendi järgi võitja selgitamiseks pidada 2-partiiline järelmatsh, mis toimus kohe 
pärast turniiri kiirmales (25 minutit + iga käik 10 sekundit). 
Külaotsa ja Volodini duell kujunes võrdlemisi ühepoolseks. Külaots sai avapartiis 
valgetega üsna kiire võidu ja hoidis teises partiis kindla mänguga viigiseisu. 
Järelmatshi võitis niisiis Külaots 1,5:0,5 ja kaitses edukalt oma mullust meistritiitlit. 
Tänavune meistritiitel oli Külaotsa jaoks kuues Eesti meeste meistrivõistluste esikoht 
(klassikalises males). Selle võiduga tõusis ta väga auväärsesse seltskonda, sest kuus 
või enam meistritiitlit on läbi aegade õnnestunud enda valdusse haarata kokku vaid 
kuuel mehel. Olgu järgnevalt esitatud ka edetabel enim Eesti meeste meistritiitleid 
võitnutest. 
Iivo Nei 8 (1951, 1952, 1956, 1960, 1961, 1962, 1971, 1974); Hillar Kärner 7 (1970, 
1975, 1977, 1983, 1984, 1985, 1987); Paul Keres 6 (1935, 1936, 1942, 1943, 1945, 
1953); Gunnar Uusi 6 (1958, 1959, 1963, 1966, 1979, 1980); Olav Sepp 6 (1989, 
1991, 1992, 1993, 1994, 1995); Kaido Külaots 6 (1999, 2001, 2002, 2003, 2008, 
2009); Jüri Randviir 4 (1947, 1949, 1950, 1954). Järgnevatel meestel on Eesti 
meistrivõistluste esikohtasid kolm või vähem. 



Eesti meistrivõistluste auhinnafondi panid välja AS Ekspress Grupp ja AS Ottender & 
Valgmäe. Lisaks said võitjad endale moedisainer Kristina Tatarinova loodud Eesti 
meistri ülikonna (mehed) ja kostüümi (naised). 
 
Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 


