
„Pauli Päev“ pakkus lastele maleelamusi 
 
21. novembril toimus Tallinnas Paul Kerese malemajas juba viiendat aastat järjest 
traditsiooniline maleüritus „Pauli Päev“, mis on pühendatud Eesti läbi aegade tuntuimale 
maletajale Paul Keresele (1916-1975). 
Esimene „Pauli Päeva“ nimeline võistlus toimus 2005. aastal, kui Maleakadeemia 
Vabaetturi poolt koostöös Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga korraldati malemaja 30. 
aastapäevale pühendatud juubeliturniir (malemaja avati 21. novembril 1975). Toonase 
võistluse avas Paul Kerese lesk Maria Keres. 
 
Tänavu osales 130 last 
 
Tol päeval jõuti ka kokkuleppele, et igal aastal on Paul Kerese malemaja 21. novembril 
avatud kõikidele lastele ja päeva jooksul toimuvad mitmesugused maleüritused (turniirid, 
maleteemalised joonistusvõistlused, Paul Kerese toamuuseumi külastamine). Turniiri 
patrooniks valiti malemaja direktor Aavo Aunroos, kes turniiri igal aastal avab. 
Seekord tuli 21. novembril malemajja kokku 130 last, noorim maletaja oli 5-aastane ja 
kõige vanemad osalejad olid 18-aastased. Osalejate seas olid peaaegu kõik Tallinna 
paremad noormaletajad. 
Korraldati neli turniiri (kuni 6-, 8-, 11- ja 18-aastastele), iga võistlus peeti 5-voorulisena 
ja ajakontrolliks oli 15 minutit kummalegi vastasele partii lõpuni. „Märkimisväärne on 
see, et 5- ja 6-aastaste võistlus oli esialgu plaanis läbi viia kahe või kolme vooruga, kuid 
kuna kõige nooremad maletajad pidasid vapralt vastu, siis mängis igaüks neist koguni viis 
partiid,“ selgitas Maleakadeemia Vabaettur tegevdirektor ja üks võistluse peakorraldajaid 
Igor Krupenski. 
Kõik „Pauli Päeval“ osalejad said meeles peetud šokolaadi ja karastusjookidega, kõige 
edukamad said tunnustatud karikate ja auhindadega. Olgu järgnevalt ära toodud ka 
kõikide vanusegruppide paremusjärjestus. 
 
Traditsioon jätkub järgmiselgi aastal 
 
Kõige nooremate, kuni 6-aastaste seas oli osalejaid üheksa. Võitis Mart Narva 4,5 
punktiga 5st, järgnesid Jonas Grusnius ja Artur Bušujev võrdselt 3,5 punktiga. 
Kuni 8-aastaseid maletajaid oli mängima tulnud 37. Võitis Andreas Ummus 5 punktiga 
5st, järgnesid Georgi Knjazev, Albert Totšjan, Sander Pabo ja Dmitri Sivov, kes kõik 
kogusid võrdselt 4 punkti. 
Kuni 11-aastaseid maletajaid oli võimeid võrdlemas koguni 50. Esikohta jagasid 
täiseduga Rene Lumiste ja Mai Narva, mõlemad lõpetasid niisiis 5 punktiga 5st. Järgnesid 
Ilja Ognestsikov, Martin Koppel, Jan Krukovski, Alex Noormets ja Aleksandr Krjukov, 
kes kõik kogusid võrdselt 4 punkti ja jagasid 3.-7. kohta. 
Kõige vanemate, kuni 18-aastaste seas oli osalejaid 30. Esikoha sai Mark Lapidus 4,5 
punktiga 5st, järgnesid 2.-5. kohta jaganud Triin Narva, Aleksander Kolesnikov, Georgi 
Džaniašvili ja Ivan Moltšanov võrdselt 4 punktiga. 
Viiendat korda toimunud „Pauli Päeva“ toetajateks olid Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, 
Tallinna Kesklinna Valitsus ja erasponsorid OÜ Chess24, OÜ Maksims ning OÜ Indrias. 



„Oleme kindlad, et „Pauli Päeva“ traditsioon jätkub ja järgmine, arvult kuues võistlus 
tuleb senistest veelgi mahukam ja huvitavam,“ sõnas Krupenski. 
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