
Noorte EM-ilt kilbiga – I osa 
 
Kaheksa noort Eesti maletajat – Mai, Triin ja Ann Narva, Ottomar Ladva, Mark Lapidus, 
Georg Abozenko, Aleksander Orava ja Jüri Holvason – võistlesid edukalt Itaalias, 
Fermos toimunud Euroopa noorte meistrivõistlustel. 
Omad kordaminekud olid kõigil ning seitse mängijat teenisid juurde ka ELO 
reitingupunkte, mis annab tunnistust kordaläinud esinemisest. Kaks meie võistlejat 
sekkusid tõsiselt ka medalikonkurentsi – tallinlanna Mai Narva kuni 10-aastaste 
tüdrukute hulgas ja Haapsalu poiss Ottomar Ladva kuni 12-aastaste konkurentsis. 
Mai alustas kolme ilusa võiduga Armeenia, Poola ja Türgi tüdrukute üle. Eriti 
hinnatavaks teeb need võidud tõik, et kõigis neis riikides pööratakse noorte maletajate 
arengule suurt tähelepanu (Armeenias on oma maleakadeemia, Poola ja Türgi noortega 
töötavad kõrgelt tasustatud välistreenerid) ja nende riikide esindajad võtavad 
tiitlivõistlustelt regulaarselt medaleid. 4. voorus juhtus õnnetus – Mai sai kreeklannalt 
täiesti viigilises odade lõppmängus 1-käigulise mati! Järgnenud kolme vooruga sai Mai 
aga juurde 2,5 punkti – võidud itaallanna ja grusiinlanna üle ning viik ukrainlannaga – ja 
oli kaks vooru enne lõppu 5,5 punktiga 7-st puhtal kolmandal kohal. Eelviimases voorus 
oli vastaseks kõik mängud võitnud venelanna Vassenina. Mai sai lauale lõppmängu, kus 
viigi eest pidanuks hakkama võitlema juba vastane, kuid pani siis ette oda ja kaotas. Ka 
viimases voorus oli Mail tugev vastane – poolatar Dmochowska, kes meie tüdruku pikas 
mängus üle mängis ning selle võiduga pronksmedalile jõudis. Mai kukkus lõpuks isegi 
esikümnest välja ja lõpetas 12. kohaga. Kokkuvõttes on saavutus ikkagi väga tubli ning 
mängu poolest jäi ta seekord alla vaid kõige tugevamatele. 
Kui pisitüdrukute mängud veel sügavat muljet ei jätnud, siis 12-aastaste poiste turniiril on 
juba näha, millist suurt tööd paljud lapsed on teinud. Ottomaril oli turniiril alles 34. 
reiting, kuid suvel Serbias saavutatud esikohad kiirmale ja välkmale EM-idel andsid 
lootust, et ka siin on võimalik hea tulemus teha. Avavooru kiire võidu järel tuli juba 2. 
voorus kokku minna hilisema hõbemedalivõitja prantslase Lamard’iga. Ottomar jäi 
Slaavi kaitsest väljunud mängus ruumilisse halvemusse, kuid sai terase vastulöögiga 
tsentris hea vastumängu ning lõpus pidi viigist rõõmu tundma juba vastane. Järgmine 
oponent kreeklane Naoum teadis hästi teooriat ning tegi andeka kvaliteedikahingu, kuid 
eksis siis ning lõppmängus domineerisid Ottomari nupud täielikult – võit! Saksa talent 
Svanel õnnestus Ottomar avangus üle kavaldada. Miski ei aidanud – tabelisse lisandus 
null. Järgnesid kolm kindlat võitu tšehh Machani, poolaka Kaczmareki ja venelase 
Vassiljevi üle ning Ottomar tõusis juba 3. koha jagamisele! Viimased kaks mängu mängis 
eestlane päris tipus – 2. ja 3. laual. Vastasedki väärilised – armeenlane Harutjunjan ja 
iisraellane Boruchovsky. Mõlemale oli Ottomar varasematel aastatel kaotanud – nüüd oli 
tal armeenlase vastu raskete vigurite lõppmängus ja iisraellase vastu avangu järel selge 
ülekaal. Seekord jäid need vastased siiski ületamata, mõlemad partiid lõppesid viigiliselt. 
Kokku saadud 6,5 punkti 9-st (+4) tõid enam kui 100 osavõtja seas väärtusliku 6. koha. 
Ottomar teenis selle turniiriga juurde üle 60 (!) ELO reitingupunkti. 
Hea turniiri sai kirja kuni 18-aastaste konkurentsis võistelnud Jüri Holvason. Kaks 
kolmandikku turniirist läks tal vahelduva eduga – võidud (3) nõrgemate üle ning 
kaotused (3) tugevamatele. Finišis suutis ta 7. ja 8. voorudes sundida alla andma ka 
endast kõrgemate reitingutega vastased – kreeklase Ketzetzise ja poolaka Bebeli. 
Viimases voorus püssirohtu enam ei jätkunud ning kaotus 250 reitingupunkti tugevamale 



rumeenlasele Antonile tuli kaunis kindlalt. 5 punkti 9-st tõi 100 osavõtja seas 43. koha 
koos 15 ELO reitingupunkti lisandumisega. 
Teiste mängijate esinemisest loodan ülevaate anda juba järgmises malenurgas. 
 
Vassiljev,V – Ladva,O 
 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Rc3 Rf6 4.Rf3 e6 5.g3 See käik tuli meile ootamatusena. 5...Rbd7 
6.Og2 Od6 7.0–0 0–0 8.Lc2 Le7 9.Vd1 b6 10.b3 Ob7 11.e4 dxe4 12.Rg5 c5 13.dxc5 
Oe5! Suurepärane vastus. Must haarab ise initsiatiivi. 14.Vb1?! (Ka 14.cxb6 h6 15.Rh3 
axb6 16.Of4 Lc5 näeb juba mustale soodsam). 14...Oxc3! 15.Lxc3 h6 16.c6 Oxc6 
17.Rh3 Vfd8 18.Rf4 Vac8 19.Re2 Ob7 20.Oe3 Rd5 21.Ld4 Rxe3 22.Lxe3 f5 23.Rd4 
Re5 24.f3 Rxf3+ 25.Oxf3 exf3 26.Rxf5 Vxd1+ 27.Vxd1 
 

 
 
27...Lf6 (Ajapuuduses ei leidnud must efektset lahendust 27...f2+!! 28.Kf1 Lf6 29.Rd6 
Vf8! 30.Rxb7 Lf5! kiire võiduga) 28.Rd6 Vd8 (Siingi oli olemas käik 28...Vf8! ja ei 
kõlba 29.Rxb7? f2+ 30.Kf1 Lf5) 29.Vd2 Oc6 30.b4 Vf8! 31.Kf2 Lg6 32.h3 Kh7 33.b5 
Oa8 34.c5 bxc5 35.Lxc5 Lg5? (Ajapuudus! Lippude vahetus on kasulik ainult valgele. 
Vassiljevil oli aega küllalt, kuid ta teeb vale otsuse.) 36.Lc2+? (Õige oli 36.Lxg5! hxg5 
37.Vc2! ja valgel on lõppmängus head pääsemislootused) 36...Kg8 37.Vd4 Od5 38.Re4 
Lf5 39.Ld3 Lxh3 40.Ke3 Oxe4. Alistus. 
 
Bebel,A - Holvason,J 
 

 
 
28...e4! 29.fxe4 fxe4 30.Rxe4 Ob7 31.Of3 Vbf8 32.Rac3 Rxf3 33.gxf3 Oc5+ 34.Ke2 
Oa6+ 35.Vd3 Rd4+ 36.Kd2 Vg2+. Alistus. 
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