
Suurmeister Kaido Külaots võitis teistkordselt Hiiumaa maleturniiri 
 
Kärdlas toimus 10.-13. juulini heatasemeline maleturniir “Hiiumaa Suvi”, millega 
tänavu tähistati Hiiumaa Maleklubi 15. tegevusaastat. 45 osalejaga turniiri, kus 
mängisid kaasa mitmed Eesti meeste ja naiste tipud, võitis Eesti esimaletaja, 
rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots 6 punktiga 7 võimalikust. 
Teise koha sai rahvusvaheline meister Tarvo Seeman ja kolmanda meistrikandidaat 
Oleg Kortšagin, mõlemad mehed kogusid 5,5 punkti. Parim naine oli Tatjana Fomina, 
parim kuni 16-aastane noor Marti Medar, parim seenior (60-aastane või vanem) Leo 
Teemäe ja parim Hiiumaa maletaja Andres Ihermann. 
 
Suurepärased auhinnad ja perfektne korraldus 
 
Hiiumaa maleturniiri õnnestumise nimel oli suure töö ära teinud kohaliku maleklubi 
president Aksel Tilk. Vaatamata maailma ja Eesti majandust rõhuvale surutisele 
õnnestus peakorraldajal tänavu organiseerida varasematest veelgi paremal tasemel 
võistlus ja välja panna suurim auhinnafond Hiiumaa maleturniiride ajaloos. 
„Au ja kiitus korraldajatele ja toetajatele, et sellisel tasemel turniir veel Eestimaal 
olemas on. Olime Hiiumaal koos elukaaslasega ja nautisime neid nelja päeva saarel 
väga,“ ei olnud turniirivõitja Kaido Külaots kiitusega kitsi. 
Välja oli pandud niisiis Eestis toimuvate maleturniiride üks paremaid auhinnafonde – 
viis paremat said rahalised auhinnad summas vastavalt 5000, 3000, 2000, 1500 ja 
1000 krooni. Lisaks eriauhinnad kategooriates naised, kuni 16-aastased noored, 
seeniorid ja hiidlased (igas kategoorias auhinnad kolmele paremale summas vastavalt 
1000, 500 ja 300 krooni). Rahaliste auhindade kõrval oli ka mitmeid esemelisi 
auhindu. 
Iga kategooria võitjale olid välja pandud efektsed klaasist auhinnad ettevõttelt 
Disainklaas OÜ – klaasikunstnik Agnes Tormi poolt olid kaunilt klaasile kantud 
malelaua ja -nuppude kujutised ühes kirjega „15 aastat Hiiumaa Maleklubi“. 
Turniirisaalis Kärdla Kultuurikeskuses valitses mõnus õhkkond, mängijatele pakuti 
voorude ajal kohvi, teed, karastusjooke. Turniir mängiti elektrooniliste malekellade ja 
kvaliteetmalenditega, viie esimese laua partiisid sai otseülekandes jälgida ka 
internetist. Mängiti šveitsi süsteemis seitse vooru ajakontrolliga 1 tund ja 15 minutit 
pluss 30 sekundit iga sooritatud käigu eest kummalegi mängijale kogu partiile. 
Eraldi väärib esile tõstmist veel pühapäevaõhtune ekskursioon ja piknik kaunis Soera 
talumuuseumis. Kohapeal said maletajad esmalt aimu, milline oli XIX sajandile 
tüüpiline Hiiu saare majapidamine, milliseid tööriistu ja tarbeesemeid kasutati. 
Seejärel sai suveköögis süüa maitsvat suppi, salatit, grillviinereid ja mekkida 
kohalikku koduõlut, samuti said soovijad nautida suitsusauna mõnusid. 
Turniiri ajaks oli valminud siinkirjutaja sulest 68-leheküljeline kogumik „15 aastat 
Hiiumaa Maleklubi“, mida kõikidele osalejatele jagati. Kogumikus on ära toodud 
kõikide Hiiumaal kohaliku maleklubi eestvedamisel toimunud suuremate turniiride 
tulemused – maakonna esivõistlused täiskasvanutele tava- ja välkmales, maakonna 
esivõistlused noortele, samuti seniste turniiride „Hiiumaa Suvi“ ja kahel korral 
Hiiumaal toimunud Balti mere saarte meistrivõistluste tulemused. Esitletakse ka 
paremaid partiisid nendelt turniiridelt, samuti on kogumikus rohkelt fotomaterjali. 
Malehuvilistel on võimalik kogumikku saada Aksel Tilga käest. 
 
Kohal Eesti tipud ja võistlejad välismaalt 
 



Maletajaid tervitasid turniiri avamisel Hiiu maavanem Hannes Maasel ja Hiiumaa 
Spordiliidu peasekretär Helen Mast. 
Tänavuse Hiiumaa suveturniiri väga heast tasemest annab tunnistust fakt, et osales 
käesoleva aasta Eesti meeste meistrivõistluste esikolmik: rahvusvaheline suurmeister 
Kaido Külaots ning rahvusvahelised meistrid Aleksander Volodin ja Tarvo Seeman. 
Naistest tegid kaasa kaheksakordne Eesti naiste meister tavamales, rahvusvaheline 
meister Tatjana Fomina ja viimasel maleolümpial 2008. aastal Saksamaal Dresdenis 
edukalt Eesti eest mänginud meistrikandidaat Tuuli Vahtra. 
Ei puudunud ka väliskülalised – kohal oli Venemaa esindaja FIDE meister Kirill 
Annenkov ja Rootsis elav välis-eestlane Eerik-Jaan Sergo. Seega igati esinduslik 
koosseis, pealegi rahvusvaheline. 
„Mängisin professionaalselt, pingutasin täpselt nii palju kui vaja. Tegin paar 
suurmeisterlikku viiki, aga turniiri seis oli mul kogu aeg kontrolli all. Sportliku poole 
pealt üllatust ei sündinud,“ pidas turniirivõitja Kaido Külaots oma võitu õigustatult 
igati loomulikuks. 
Turniir sujus suuremate tõrgeteta, viperusteta, vaidlusteta. Kohtunikebrigaadina 
tagasid turniirisaalis korra tuntud malekohtunikud Marek Kolk ja Lembit Vahesaar. 
Turniiri heale õnnestumisele aitasid kaasa A. Le Coq AS, Eesti Kultuurkapitali 
Hiiumaa ekspertgrupp, Eesti Maleliit, Hasartmängumaksu nõukogu, Hiiumaa 
Spordiliit, Hiiu Maavalitsus, Hiiu Trans OÜ (bussijuht Raivo Leht), kohvik Viiger, 
Käina mehe Arvo Pärnamaa jaanalinnukasvandus, Kärdla Kultuurikeskus, Kärdla 
linn, MAAG Lihatööstus AS, M ja P Nurst AS, Pildikoda OÜ, Rakvere 
Lihakombinaat AS, Rekato AS, Santa Maria AS, Selver (Hiiumaa Selver), Tallinna 
Karastusjoogid AS, Värska Vesi AS. 
Lõpetuseks tahaks veel turniiri peakorraldaja Aksel Tilga ja osalejate nimel eraldi 
tänada teenekat maletajat, malepedagoogi ja maletegelast Iivo Neid ja kohalikku 
maleaktivisti Mati Lüsi, kes aitasid tublisti kaasa Hiiumaa turniirile sponsorite 
leidmisel ja andsid suure panuse turniiri hea õnnestumise nimel. Samuti tänud „Hiiu 
Lehele“ turniiri kena kajastamise eest. 
 
Tatjana Fomina - Kaido Külaots (5. voor) 
1.d4 Rf6 2.Rc3 d5 3.Og5 g6 4.Ld2 Og7 5.Oh6 O-O 6.Oxg7 Kxg7 7.e3 c5 8.dxc5 La5 
9.Re4 Lxd2+ 10.Rxd2 a5 11.Ob5 Od7 12.a4 Vc8 13.Re2 Oxb5 14.axb5 Rbd7 15.c6 
bxc6 16.bxc6 Vxc6 [Must sai viimaks etturi tagasi ja on avangust väljunud meeldiva 
paremusega, sest valge b- ja c-etturid on musta viguritele kergesti rünnatavad.] 
17.Rd4 Vb6 18.b3 e5 19.Re2 Vc8 20.Va2 Vbc6 21.c3 Rc5 22.O-O Vb6 23.Va3 Vcb8 
24.Vb1 Rfe4 [Kõik musta vigurid on ideaalsetel rünnakupositsioonidel.] 
 

 
(Kg1 Va3 Vb1 Rd2 Re2 eb3 ec3 ee3 ef2 eg2 eh2 / Kg7 Vb6 Vb8 Rc5 Re4 ea5 ed5 
ee5 ef7 eg6 eh7) 
 



25.Rxe4 dxe4 26.Vxa5 Vxb3 27.Vf1 V8b5 28.Vxb5 Vxb5 29.Vd1 Vb2 30.Kf1 h5 
31.f3 Kf6 32.Rg3?! exf3 33.gxf3 Vxh2 34.Vd5 h4 35.Rh5+ gxh5 36.Vxc5 [Tekkinud 
vankrite lõppmäng on valgele halb, musta kauged vabaetturid h-liinil saavad kiiresti 
otsustavaks, võidu vormistamine mustale enam raskusi ei valmista.] 
36...Kf5 37.Vc8 h3 38.c4 Vc2 39.Kg1 Vc3 40.Vh8 Kg5 41.Kf2 h2 42.Kg2 Vc2+ 
43.Kh1 Kh4 44.f4 Kg3 45.Vg8+ Kh3 0:1. 
 
Eerik-Jaan Sergo - Tarvo Seeman (1. voor) 
1.e4 c5 2.Rf3 g6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Og7 5.c4 Rc6 6.Oe3 Rf6 7.Rc3 O-O 8.Rc2 b6 
9.Oe2 Ob7 10.O-O Vc8 11.f3 Lc7 12.Ld2 Re5 13.Ra3 d6 14.Vac1 Lb8 15.Rd5 Vfe8 
16.Oh6 Oh8 17.Rxf6+ Oxf6 18.Og5 Rd7 19.Oxf6 Rxf6 20.b3 Lc7 [Avanguosa on 
lõppenud, aeg teha esimesed järeldused. Must on saavutanud võrdsuse, kuna valgel on 
kehv valgeväljaline oda, mis asetseb oma etturitega sama värvi ruutudel ja mille 
liikumisvabadus on seetõttu üsna piiratud. Samas on valge hõivanud tsentri ja on 
raske näha, kuidas must võiks valge seisust läbi murda.] 
21.Rb5 Lc5+ 22.Ld4 a6 23.Lxc5 bxc5 24.Rc3 Rd7 25.Vcd1 Re5 26.f4 Rc6 27.f5 Rd4 
28.fxg6 hxg6 29.Og4 e6 30.Re2 Rxe2+ 31.Oxe2 Ved8 32.Of3 Kf8 33.Vd2 Ke7 
34.Vfd1 e5 35.Vf2 a5 36.Vdf1 Va8 37.Od1 Vf8 38.Oc2 a4 39.bxa4 Oc6 40.Vb1 Ke6 
41.Vb5?! [Valge pakub julgelt kvaliteekahingut, must eelistab seda nüüd ja edaspidi 
mitte vastu võtta, ehkki ilmselt võiks.] 
41...f5 42.exf5+ gxf5 43.g3 e4 44.Ob3 Ke5 45.Kf1 f4 46.gxf4+ Vxf4 47.Vxf4 Kxf4 
48.Vb6 Oxa4 49.Vxd6 Oxb3 50.axb3 Kf3 [Tekkinud vankrite lõppmängus on valgel 
küll enamettur, kuid mustal seevastu aktiivsus. Objektiivsel hinnangul on seis viik, 
partii viigilise tulemusega ka lõppeb.] 
51.Vf6+ Ke3 52.Vf5 Va1+ 53.Kg2 Va2+ 54.Kg3 Vb2 55.Vxc5 Vxb3 56.Vd5 Vb1 
57.h4 Vg1+ 58.Kh2 Vg8 59.c5 Kf2 60.Vf5+ Ke2 61.c6 e3 62.c7 Vc8 63.Vf7 Kd2 
64.Vd7+ ½:½. 
 
Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 


