
Eesti noorte võistkond serveeris suurüllatuse 
 
Narva linna maleklubi “Maletäht” eestvedamisel viidi juba neljandat korda läbi 
rahvusvaheline võistkondlik noorteturniir “Läänemere maletähed”. Eelnevalt on see 
toimunud 2005, 2006 ja 2007 aastatel. Kuna korraldajate koormus nii suure ürituse 
läbiviimisel on väga suur, siis otsustati seda hakata korraldama iga 2 aasta järel ning 
oktoobri algul see toimuski.  
Võistlus on väga huvitava süsteemiga – igas võistkonnas on viis poissi ja viis tüdrukut 
viies erinevas vanuseklassis. Noorimad on kuni 10-aastased, vanimad 18-aastased 
(vahepeale mahuvad veel 12-, 14- ja 16-aastased). Kui 2005 aastal osalesid kaks Eesti 
(esindusvõistkond + Narva), Läti, Leedu, Poola ja Peterburi võistkonnad, siis nüüd on 
lisandunud Rootsi ja Soome. Tänavu registreerus ka Saksamaa, kuid nad jäid viimasel 
hetkel tulemata.  
Mängitakse traditsiooniliselt Narva Hermanni keskaegses kindlusmuuseumis, kus 
osavõtjad saavad tasuta tutvuda väga põnevate näitustega Eesti ajaloost.  
Olin ise kohapeal Eesti esindusvõistkonna treenerina. Saime seekord kokku ilmselt 
tugevaima rivistuse – P18 Jüri Holvason (Tallinn), P16 Aleksander Orava (Narva), P14 
Mark Lapidus (Tallinn), P12 Ottomar Ladva (Haapsalu), P10 Kirill Tšukavin, T18 Elvira 
Hanzatjan, T16 Triin Narva (kõik Tallinn), T14 Katrina Korban (Narva), T12 Anna 
Sagadijeva ja T10 Mai Narva (mõl Tallinn). Nõrgimateks lülideks kujunesid kõige 
vanemad - Jüri Holvason, kes kurtis ülemängimist ja Elvira Hanzatjan, kes pidi mängima 
tegelikult endast mitu aastat vanemate tüdrukute vastu. Vaidlusi tekitas ka otsus võtta 
võistkonda alles 7-aastane Kirill Tšukavin, kuid poiss on väga andekas ja suutis turniiri 
teisel poolel võita mitu tähtsat (St Peterburgi vastu!) mängu. 
Eesti parimaks tulemuseks oli 2006. aastal saavutatud 2. koht Peterburi järel ja Poola ees. 
Tookord koosnes vene võistkond tõusvatest tähtedest nagu Anish Giri, Aleksander 
Šimanov jt ning kõiki konkurente võideti veenvalt. 2007. aastal jäi Eesti 4. kohale, kuid 
ainsana suudeti viigistada Peterburi võistkonnaga. 
Oluline on siinkohal mainida, et turniiril loetakse matšipunkte (võit 2, viik 1 ja kaotus 0 
punkti). 
1. voorus võitis Eesti esindusvõistkond Leedut 5,5:4,5. Eriti tublid olid meie neiud, kes 
lõid leedulannasid 4:1. Leedukatele kujuneski turniir selgeks ebaõnnevõistluseks – 
kõigile konkurentidele jäädi napilt alla. Võita võinuks nad St Peterburgi võistkonda, kuid 
viimases partiis ei suutnud Leedu tüdruk teha vankrilõppmängus viiki ja venelased 
pääsesid 5:5 viigiga (matš oli eriti omapärane, sest kõik Leedu poisid võitsid ja kõik 
tüdrukud kaotasid). Leedulased said 2 lauavõitu: kuni 18-aastaste poiste (P18) seas oli 
parim Matas Narmontas, P12 Titas Stremavicius. Teised tulemused: Poola-Soome 
7,5:2,5; Peterburg-Rootsi 7:3, Läti-Narva 7,5:2,5.  
2. voorus kohtus Eesti Poolaga. Turniiri lõppedes selgus, et tegemist oli esikohamatšiga... 
Eestlastel polnud põrmugi õnne – kaks võiduseisu jäid viiki ning üks viigiseis pöördus 
kaotuseks. Kokku 3,5:6,5 kaotus. Poolal oli ühtlaselt tugev rivistus, mitu treenerit ja 
tugev võistkonnavaim, mis kokkuvõttes tõigi neile esikoha. Lauavõidu teenis poolakatel 
vaid T18 Anna Warakomska. T12 Mariola Wozniak tõi võistkonnale 6,5 punkti 7-st, kuid 
sama palju sai ka Peterburi esindaja Anna Stjažkina ning lisanäitajad (venelanna mängis 
omavahelise partii mustadega) eelistasid Stjažkinat. Leedu-St Peterburg 5:5, Rootsi-
Narva 7,5:2,5, Läti-Soome 7:3. 



3. voor. Eesti-Läti kohtumine kujunes algusest peale meile raskeks katsumuseks. Olime 
pidevalt kaotusseisus ja parimal juhul paistis vaid 4,5:5,5 lüüasaamine. Lootuskiir tekkis 
siis, kui T12 laual suutis meie tüdruk vähemviguriga seisust viigi saada. Kahes viimases 
kohtumises realiseerisid Mai ja Triin Narva oma ülekaalu võiduks ning väärtuslik 5:5 viik 
oli tõsiasi. Läti oli ainus võistkond, kes suutis viigi teha ka Poolaga. Lätlaste lauavõitja: 
P10 Dmitrijs Tokranovs. Poola-Leedu 5,5:4,5, Rootsi-Soome 6:4, St Peterburg-Narva 
8,5:1,5. 
4. voorus sai Eesti üllatavalt suure 7:3 võidu Rootsi üle. Hakkas selgeks saama, et 
rootslastel olid 4 nooremat mängijat liiga nõrgad. Matši algul läkski Eesti tänu 10 ja 12-
aastaste mängijate laudadel saavutatud võitudele 4:0 ette ning hoidis edu lõpuni. 
Rootslastel läks turniir üldse kuidagi õnnetult (puudus Nils Grandelius ja ehk ka teisi 
paremaid mängijaid), oma laual esikolmikusse jõudsid T14 Jessica Bengtsson, T18 Inna 
Agrest ja P16 Eric Vaarala. Poola-Läti 5:5, Peterburg-Soome 7:3, Leedu-Narva 8:2. 
5. voorus sai Eesti võistkond hinnatava võidu St Peterburgi üle 5,5:4,5. Kuigi venelased 
läksid matši algul juhtima, oli seisude järgi Eestil head lootused vähemalt viigile. Lõpuks 
olid seisul 4:4 Eestil kaks paremat seisu. Mark Lapidus tõigi võidu ning Aleksander 
Orava võis rahuliku südamega viigi teha. Venelaste täielikku peataolekut võis aru saada 
lõpus, kus Orava vastane pidi ka halvemast seisust iga hinna eest võidule mängima, kuid 
võttis viigi vastu...  
St Peterburgi võistkonnast oli puudu samuti mitu tähtmängijat, kuid ka varudega 
pidanuks nad olema esikohakonkurentsis. Tänavune katastroof (üksnes 4. koht) paneb 
Peterburi malejuhid ilmselt siiski mõtlema ja tulevikus siia mütsiga lööma enam ei tulda. 
St Peterburg sai kaks lauavõitu: T16 Dina Belenkaja ja T12 Anna Stjažkina. Poola-Rootsi 
7,5:2,5, Läti-Leedu 6:4, Soome-Narva 5,5:4,5. 
6. voorus polnud Eesti esindusel raskusi Narva alistamisega 8,5:1,5. Narvakad võitlesid 
terve turniiri sitkelt, kuid kuna nende parimad jõud (Korban ja Orava) olid võetud 
esindusvõistkonda, siis jäi punktiskoor avamata. Vooru oluliseim sündmus oli Poola võit 
Peterburi üle 6,5:3,5. Venelaste näod olid pärast sellist päeva kui kaotati nii Eestile, kui 
Poolale ülimornid, eriti kui selgus, et isegi esikolmikusse pole enam asja... Leedu-Soome 
7:3, Läti-Rootsi 6:4.  
7. voorus polnud Eestil raskusi ka Soome alistamisega, skooriks koguni 8,5:1,5. 
Soomlastel puudus samuti mitu tugevat mängijat (Laura Savola) ja kui poisid mängisid 
hästi ning said koguni kaks lauavõitu (P16 Roope Kiuttu, P14 Daniel Ebeling), siis 
tüdrukud  said viie peale vaid 4,5 punkti. Nii jäigi soomlaste laeks vaid eelviimane koht. 
St Peterburg-Läti 6,5:3,5, Poola-Narva 10:0, Rootsi-Leedu 6:4. 
Lõppseis: 1. Poola 13 punkti 14-st; 2. Eesti 11; 3. Läti 10; 4. St Peterburg 9; 5. Rootsi 6; 
6. Leedu 5; 7. Soome 2; 8. Narva 0. 
Eestile tõid punkte Jüri Holvason 2 7-st, Aleksander Orava 3,5, Mark Lapidus 4,5, 
Ottomar Ladva 6, Kirill Tšukavin 3, Elvira Hanzatjan 2, Triin Narva 5,5, Katrina Korban 
6 (esikoht T14 laual), Anna Sagadijeva 4,5, Mai Narva 6,5 (esikoht T10 laual). 
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