
Eesti tulevikulootus Ottomar Ladva 
 
Maailma male nooreneb. FIDE reitinguedetabelis on kolmandale kohale jõudnud vaid 18-
aastane Norra “maleprints” Magnus Carlsen. Hiljuti lõppenud Bieli superturniiri võitis 
temast vaid kuu vanem prantslane Maxime Vachier-Lagrave. Teise tänavuse superturniiri 
Wijk aan Zees võitis 19-aastane ukrainlane Sergei Karjakin. Kuumad nimed on 17-
aastane Itaalia kuulsus Fabiano Caruana ning 16-aastased Parimarjan Negi (India) ja 
Wesley So (Filipiinid). Praegune maailma noorim suurmeister on Peterburis sündinud ja 
Hollandit esindav Anish Giri (isa nepaallane, ema venelanna). Giri mängis paar aastat 
tagasi Peterburi võistkonnas ka Narvas “Läänemere maletähtede” turniiril ning tema 
mängu vahetult jälginuna uskusin juba tollal, et poissi ootab ees suur tulevik. 
 
Kuidas on lood järelkasvuga Eestis? Viimasel ajal on endast päris kõvasti rääkima 
pannud juunis 12-aastaseks saanud Haapsalu koolipoiss Ottomar Ladva. Eelmisel aastal 
võitis ta Eesti 12- ja 14-aastaste meistrivõistlused ning tuli paljudele üllatusena ka 
Läänemaa meistriks. Euroopa Liidu meistrivõistlustel saavutas ta kuni 12-aastaste 
mängijate hulgas hinnatava hõbemedali. Ka kuld oli käeulatuses, sest Ottomar juhtis 
turniiri veel vahetult enne lõppu, kuid viimastest voorudest tulid pingelistest taplustest 
vaid viigid ning võistluse peafavoriit prantslane Giroyan läks lõpuks mööda. 
Tänavugi on Ottomari tulemused muljetavaldavad. Eestis võitis ta nii 12- kui 14-aastaste 
meistrivõistlused. Neist viimane kulges väga põnevalt ning kuld selgus järelmatšiga, 
milles Ottomar alistas 1,5:0,5 meie teise tulevikulootuse Mark Lapiduse (Tallinn). 
Suve esimesed rahvusvahelised tiitlivõistlused tõid aga sellise edu, et poisist kirjutasid 
kõik suuremad ajalehed alates Eesti Ekspressist ja Postimehest. Põhjust oli, sest ta tuli 
juuli keskel Suboticas (Serbia) Euroopa kuni 12-aastaste noorte kiirmalemeistriks ning 
kuni 14-aastaste välkmalemeistriks. Mõlemal turniiril sai ta sealjuures kindla esikoha, 
võites kokku 12 mängu ning viigistades 6 (ilma ühegi kaotuseta!). Veidi enne Serbiasse 
sõitu pakuti talle sponsorlepingut 36000 kroonile firma Itella Information AS poolt. 
Loomulikult võeti pakkumine vastu ning tegevuskava kohaselt toetab Itella Information 
Eesti noori maletajaid ka edaspidi. 
Augustis-septembris on Ottomaril ees veel kaks olulist turniiri – Austrias Mureckis 
toimuvad Euroopa Liidu meistrivõistlused ning Itaalias Fermos Euroopa noorte 
meistrivõistlused. Mõlemal turniiril võistleb ta kuni 12-aastaste konkurentsis. 
 
Nüüd pisut lähemalt Subotica võistlusest. Kiirmales ei võistelnud paljude riikide 
mängijaid, kuid kohal olid tugevad ungarlased, rumeenlased, serblased jne. Kokku 
võistles 24 noort 8-st riigist. Ottomar oli reitingu järgi 6. asetusega. Alistanud kahes 
esimeses voorus kaks serblast, läks ta 3. voorus vastamisi temast enam kui 200 punkti 
kõrgemat reitingut omanud rumeenlase Tomaga. Mustadega tuli ikkagi kindel võit. Kolm 
järgmist partiid rumeenlase Gheorghiu, ungarlase Csonka ja serblase Vuciniciga kulgesid 
väga pingeliselt ning lõppesid viigiga. Vahepeal oli Toma saanud üksnes võite ning 
Ottomarist uuesti poole punktiga möödunud. Finiš oli eestlasel aga perfektne – võidud 
ukrainlase Basko, serblaste Suranyi ja Markoviči üle tõid puhta esikoha. Toma kogus 
samal ajal 2 punkti ning langes teiseks. 
1. Ladva 7,5 9-st 2. Toma 7 3. Csonka 6 4.-6. Gheorghiu, Vucinic, Secheres 5,5 jt. 



Välkmales kuni 12-aastastele eraldi turniiri ei olnud ja nii tuli võistelda koos kaks aastat 
vanemate poistega. Ottomar sai üksnes 14. asetuse 36 mängija hulgas, kuid kõik kulges 
lausa uskumatult edukalt. Seitsme vooruga oli Ottomaril koos 6,5 punkti sh võit esimese 
asetusega poisi - üle 300 punkti kõrgema reitinguga ungarlase Csaba Tesiku üle. Tesik jäi 
sel hetkel maha vaid 0,5 silmaga, kuid kaotas kaks viimast mängu ning jäi hoopis 
medalita, samal ajal kui Ottomar tegi kaks viiki ning kindlustas esikoha. 
1. Ladva 7,5 2.-4. Borisenko (Ukraina), Surinya (Ungari), Gheorghiu 6,5 5.-8. Tesik, 
Mladenovic (Serbia), Csonka, Toma 6 jt. 
 
Mõned partiinäited. 
 
Blagojevic – Ladva 
Subotica, kiirmale EM (1.voor) 
 

 
 
23...Vxg3 24.Kxg3 Lg5+ 25.Kh2 Of4+ 26.Kh1 Lg3 27.Lb8+ Ke7 28.Lb7+ Kf6 0–1 
 
 
Toma - Ladva 
Subotica, kiirmale EM (3.voor) 
1.d4 d5 2.Rf3 Rf6 3.e3 Of5 4.Rh4?! Og4 5.f3 Oc8 6.Od3 e6 7.f4 c5 8.c3 Rc6 9.0–0 
Re4 10.Rf3 f5 11.Oxe4?! dxe4 12.Re5 Rxe5 13.fxe5 b6 14.g4?? Lg5 15.Kh1 Lxg4 
16.Lxg4 fxg4 17.c4 Ob7 18.Rc3 0–0–0 19.Vd1 g6 20.b3 Og7 21.Ob2 Rumeenlane 
mängis avangut väga halvasti ning mustal on lisaks enametturile ka suur positsiooniline 
ülekaal. 
 

 
 



21...Oh6! 22.d5? Viimane valearvestus. Ladva loeb taktikat päris hästi ja ka järgneva 
lihtsa variandi kokkulugemine käis kiiresti. 22...Oxe3 23.Rxe4 exd5 24.Rd6+ Vxd6! 
Alistus. 
 
Ülipopulaarsesse Susan Polgari maleblogisse jõudis otsustava partii lõppkombinatsioon 
Eesti kuni 14-aastaste poiste meistrivõistlustelt. 
 
Ladva - Lapidus 
P14 Eesti mv, järelmatši 2.partii. 
1.e4 d6 2.d4 g6 3.Rc3 Og7 4.Oe3 Rf6 5.Ld2 Rg4 6.Og5 h6 7.Oh4 0–0 8.0–0–0 c6 9.f3 
Rf6 10.g4 Re8 11.Of2 b5 12.Oe3 Kh7 13.Od3 Rd7 14.h4 e5 15.Rce2 Rb6 16.f4 Le7 
17.f5 exd4 18.Oxd4 Oxd4 19.Rxd4 Rc4 20.Oxc4 bxc4 21.Rgf3 c5 22.Rb5 Lxe4 Must on 
täielikult üle mängitud, järgneb efektne lõpp. 
 

 
 
23.Rg5+! hxg5 24.hxg5+ Kg7 25.f6+! Rxf6 26.gxf6+ Kxf6 27.Vdf1+ Alistus. 
 
Ülar Lauk, 
rahvusvaheline meister 


