
Valeria Gansvind teistkordselt Eesti naiste meistriks 
 
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. Eelmises malenurgas kirjutasime 
pikemalt Eesti meeste esivõistlustest, tänases malenurgas anname ülevaate naiste 
turniiril toimunust. 
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. 
 
Valikturniiril ülivõimas võitja 
 
Naiste valikturniiril osales kokku 15 maletajat. Valikturniiri kuus paremat tagasid 
koha finaalturniiril. Naiste meistrivõistluste puhul on Eestis alaline probleem osalejate 
vähesus, (aktiivsete) naismaletajate arv on lihtsalt nõnda napp. Selgi aastal oli 
valikturniiri koosseis üsna nooruslik. 
Valikvõistluse võitis ülivõimsalt turniirieelselt kõrgeimat paigutust omanud Regina 
Narva, kes lõpetas täiseduga – 6 punkti 6st. Teine oli Katrina Korban 4,5, kolmas 
Elvira Hanzatjan 4 ning neljandat kuni seitsmendat kohta jagasid Kersti Kõrge, 
Karmen Viikmaa, Mai Narva ja Enith Li Saag 3,5 punktiga. Esimesena pidi 
finaalturniirilt eemale jääma 4.-7. koha jagajate seas kõige kehvemaid lisanäitajaid 
omanud Enith Li Saag. 
Eesti meistrivõistluste juhendi järgi omasid finaalturniiril õigust osaleda (järgnevalt 
kasutatakse tekstis lühendeid rm - rahvusvaheline meister, fm - FIDE meister; tiitlid 
on välja antud naiste arvestuses): eelmise aasta Eesti meistrivõistluste viis paremat rm 
Monika Tsõganova, fm Valeria Gansvind, rm Leili Pärnpuu, rm Tatjana Fomina ja 
Tuuli Vahtra; rahvusvahelised meistrid FIDE reitinguga 2100 ja enam rm Tuulikki 
Laesson ja rm Viktoria Bashkite; eelmise aasta Eesti kuni 18-aastaste neidude meister 
Triin Narva; lisanduma pidi valikturniiri kaks paremat. Kuna finaalvõistlusest 
loobusid Tsõganova, Fomina, Laesson ja Bashkite, siis jäi meistrivõistluste koosseis 
tänavu üsna lahjaks ja valikturniirilt pääsesid võistlema koguni kuus paremat. 
 
Gansvindile finaalis konkurenti polnud 
 
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. 
Nii nagu meeste turniiril, nii kujunes ka naiste turniiril üsna kiiresti välja tabeli 
esimene pool, kes võitlesid medalite eest ja käis võidujooks iga poolpunkti nimel, 
ning tabeli teine pool, kelle saagiks jäi tagumiste kohtade jagamine, tabeli esimeselt 
poolelt neil punktilisa väga loota ei olnud. 
Stardist alates asus täiseduga juhtima Valeria Gansvind, kes tegi lõpuks kogu turniiri 
vältel vaid ühe viigi (7. voorus Leili Pärnpuuga) – tema esikohas kahtlusi ei tekkinud. 
Valeria Gansvind - Triin Narva 
Eesti naiste meistrivõistluste finaalturniir, 2. voor 



1.b3 Rf6 2.Ob2 e6 3.Rf3 d5 4.e3 Oe7 5.d4 O-O 6.Od3 b6 7.O-O Oa6 8.c4 c5 9.Re5 
Lc7 10.Rd2 Rbd7 11.f4 dxc4 12.bxc4 Ob7 13.Le2 Vad8 14.a4 cxd4 15.exd4 Ob4 
16.Rdf3 h6 17.Vac1 Rxe5 18.fxe5 Rd7 19.Kh1 Rb8 20.d5 Ld7 21.d6 Ra6 22.Va1 Rc5 
23.Oc2 Oc6 24.Od4 Rb7 25.Ld3 g6 26.Le3 Kh7 27.h4 
 

 
(Kh1 Le3 Va1 Vf1 Oc2 Od4 Rf3 ea4 ec4 ed6 ee5 eg2 eh4 / Kh7 Ld7 Vd8 Vf8 Ob4 
Oc6 Rb7 ea7 eb6 ee6 ef7 eg6 eh6) 
 
27...f5 28.exf6 Oxf3 29.Lxf3 Rxd6 30.h5 Rf5 31.hxg6+ Kxg6 32.Vad1 Lc8 33.Lg4+ 
Kf7 34.Lh5+ Kg8 35.Lg6+ Kh8 36.Oxf5 Lc7 37.f7+ 1:0. 
Üsna selgelt liikus teise koha poole Leili Pärnpuu, tõsi tema edu järgnevate ees oli 
võrdlemisi minimaalne. Seevastu kolmanda medali nimel käis tuline heitlus – sellele 
pretendeerisid Tuuli Vahtra, Triin Narva ja Regina Narva. Lõpuks sai määravaks 
Triin Narva võit viimases voorus Tuuli Vahtra üle. 
Lõppjärjestus: 1.Valeria Gansvind 8,5 punkti 9st, 2.Leili Pärnpuu 7, 3.-4.Triin Narva 
ja Regina Narva 6,5, 5.Tuuli Vahtra 6, 6.Elvira Hanzatjan 3,5, 7.Kersti Kõrge 3, 
8.Katrina Korban 2, 9.Karmen Viikmaa 1,5, 10.Mai Narva 0,5. 
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). 
 
Lõpetuseks tutvustame lugejatele üht kena maleetüüdi, toome järgnevalt ära 
rahvusvahelise probleemmaleajakirja “EG” viimases numbris (nr 175) esitatud 
Ukraina autorite originaaletüüdi. 
 
Mihhail Zinar & Sergei Diduhh 
EG 2009 

 
(Kh1 Rb7 eb6 ec7 ed6 ed7 ee5 ee6 ee7 / Kf2 Ve8 Vh8 Oa8 Og1 Rb8 eh2) 
Valge alustab ja viigistab! 
 
Lahendus on efektne – ühel ja samal väljal (d8) moondatakse valge ettur koguni kuuel 
korral järjest ratsuks! Kõik see on peenelt põhjendatud, sest vaid ettureid ratsudeks 
moondades õnnestub vältida mustade vigurite matiähvardusi. Algseisus ja ka edaspidi 
ähvardab must matiga diagonaalil h1-a8. 



Lahendus: 1.d8=R Vxd8 (midagi enamat ei anna ka 1...Oxb7+ 2.Rxb7 Kf3 3.d7 Oxb6 
4.dxe8=L Vxe8 5.Rd6 viigiga) 2.exd8=R Vxd8 (2...Rc6 3.c8=L ei ole valgele ohtlik) 
3.cxd8=R Rc6 4.e7 Rxd8 5.exd8=R Kg3 6.e6 Oxb6 7.e7 Oxd8 8.exd8=R Kh3 (musta 
mäng võidule jätkub, sest valge on käigupuuduses, kuna üks valge ratsudest on seotud 
ja teine peab seotud ratsut kaitsma, et vältida matti diagonaalil h1-a8) 9.d7 Kg3 
10.Rc6 Oxb7 11.d8=R Oa8 (11...Oa6 12.Re6 Of1 13.Rf4 ja valge saavutab viigi) 
12.Rb7 Oxb7 ja laual ongi viik, sest valgel pole ühtegi käiku – patt! 
 
Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 


