
Eesti valdade XVIII talimängude eelturniiridel selgitati edasipääsejad 
 
Eesti valdade XVIII talimängude eelturniirid lauamängudes ja meeste korvpallis toimusid 16.-
17. jaanuaril ning naiste korvpallis 23.-24. jaanuaril 2010. aastal. Valdade talimängudele 
registreerus eelnevalt males 23, kabes 21 ja lauatennises 24 võistkonda ning korvpallis 41 
meeskonda ja 15 naiskonda. Käesolev artikkel annab ülevaate male eelturniiridel toimunust. 
Eesti valdade XVIII talimängude üldkokkuvõttes selgitatakse parimad vallad kahes grupis – 
kuni 2000 elanikku ja üle 2000 elaniku. Spordialad, millistel talimängudel paremaid välja 
selgitatakse: suusatamine, meeste korvpall, naiste korvpall, lauatennis, male ja kabe. 
Valdade talimängusid korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud vallavalitsuste ja maakondlike 
spordiliitude kaasabil. Tänavuste talimängude ettevalmistamist ja üldjuhtimist teostab 
korraldustoimkond koos Eestimaa Spordiliidu Jõud, Väike-Maarja Vallavalitsuse ja Lääne-
Virumaa Spordiliiduga. 
 
Males tugev koosseis 
 
Males loositi võistkonnad vastavalt Eesti valdade XVIII talimängude juhendile, laekunud 
ülesandmistele ja eelmistele tulemustele nelja alagruppi, igast alagrupis pääses finaali kolm 
paremat võistkonda. Eesti valdade XVIII talimängude finaalid toimuvad Väike-Maarjas 27.-
28. veebruaril 2010. aastal. 
Maleturniiri eelvõistlused viidi läbi kohtadel ringsüsteemis kiirmale ajakontrolliga 20 minutit 
kummalegi vastasele partii lõpuni. Juhendi kohaselt oli võistkonna suuruseks viis võistlejat – 
kaks meest, üks naine, üks poiss (sündinud 1994. aastal või hiljem) ja üks tüdruk (sündinud 
1994. aastal või hiljem), kusjuures naine meest ja noorteklassi võistleja täiskasvanut asendada 
ei tohtinud. 
Males jõudsid finaali: omas alagrupis esimese koha saavutanutena Saarde, Kohila, Rae ja 
Paikuse vallad; omas alagrupis teise koha saavutanutena Sõmerpalu, Kiili, Sauga ja Viimsi 
vallad; omas alagrupis kolmanda koha saavutanutena Tartu, Jõhvi, Luunja ja Tähtvere vallad. 
Eelmainitud 12 võistkonda selgitavad endi seast paremad finaalturniiril Väike-Maarjas. 
13.-16. koha jagamisega pidid leppima omas alagrupis neljandaks jäänud Mäetaguse, Kernu, 
Viru-Nigula ja Pärsti vallad. 17.-19. koha jagamisega pidid leppima omas alagrupis viiendaks 
jäänud Saku, Kose ja Koeru vallad. 20.-21. kohta jäid jagama omas alagrupis kuuendaks 
jäänud Suure-Jaani ja Tamsalu vallad. Tarvastu ja Raasiku vallad loobusid võistlemast, ehkki 
olid eelnevalt võistlusteks üles antud. Finaali mittepääsenute jaoks on Eesti valdade XVIII 
talimängude maleturniir eelvõistlusega lõppenud. 
Valdade vahelise maleturniiri populaarsusest aitab aimu saada fakt, et kaasa mängivad näiteks 
ka mitmed Eesti maletipud. Nii esindasid oma koduvalda juba eelvõistlustel esimesel laual 
rahvusvahelised suurmeistrid Kaido Külaots (Paikuse vald) ja Meelis Kanep (Sõmerpalu 
vald). 
 
Paar partiifragmenti Koeru eelturniirilt 
 
Ei juhtu mitte just iga päev, et hobimaletajal õnnestub alistada Eesti esinumber. Olgugi, et 
tegu oli kiirmalepartiiga – hulga rõõmu valmistas selline võit siiski. 
 
Kaido Külaots (Paikuse vald) - Margus Sööt (Viimsi vald) 
Eesti valdade XVIII talimängude Koeru eelturniir, 3. voor 
 



 
 
1.Of4 Ka7! (Must kuningas pageb ohtliku sidumise eest diagonaalil h2-b8, muidugi mitte ei 
saanud lüüa 1...Oxg4? 2.Vxe4! tõttu.) 
2.c4?! (Siin oli parem taganeda 2.Of3, aga ajapuudus hakkas suurmeistri mängule tasapisi 
mõju avaldama.) 
2...Oxg4! 3.hxg4 Vxg4 4.Oh2 Lf7 5.Vb2 Vg5 6.Lxd6? (Parem oli 6.Lxg5 Rxg5 7.Oxd6, kuid 
ka seejärel on valge seis kõike muud kui rõõmustav.) 
6...Rxd6 7.Oxd6 Vfg8 8.b5 Lf3 9.Vee2 h3 0:1. Valge alistus, sest 10.g3 Vxg3+ 11.Oxg3 
Lxg3+ lõpeb peagi matiga. 
 
Eelturniiri viimases voorus õnnestus siinkirjutajal partii lõpetada kauni lipukahinguga. 
 
Margus Sööt (Viimsi vald) - Mati Suun (Koeru vald) 
Eesti valdade XVIII talimängude Koeru eelturniir, 5. voor 
 

 
 
1.Re5 Rxe5 2.dxe5 Lc8 3.Lxb7! 1:0. 
 
Eesti valdade XVIII talimängude eelturniiride tulemused males. 
I alagrupp  (mängiti 16. jaanuaril Lähte Spordihoones): 1.Saarde vald 20,5 punkti 25st, 
2.Sõmerpalu vald 17,5, 3.Tartu vald 17, 4.Mäetaguse vald 9, 5.Saku vald 6, 6.Suure-Jaani 
vald 5. 
II alagrupp  (mängiti 16. jaanuaril Kernu Valla Rahvamajas): 1.Kohila vald 13,5 punkti 15st, 
2.Kiili vald 6,5, 3.Jõhvi vald 6, 4.Kernu vald 4 (Tarvastu vald ei tulnud mängima). 
III alagrupp  (mängiti 16. jaanuaril Viru-Nigula Rahvamajas): 1.Rae vald 17,5 punkti 25st, 
2.Sauga vald 17,5, 3.Luunja vald 17, 4.Viru-Nigula vald 12, 5.Kose vald 7, 6.Tamsalu vald 4. 
IV alagrupp  (mängiti 16. jaanuaril Koeru KK võimlas): 1.Paikuse vald 14,5 punkti 20st, 
2.Viimsi vald 14, 3.Tähtvere vald 13, 4.Pärsti vald 5,5, 5.Koeru vald 3 (Raasiku vald ei tulnud 
mängima). 
 
Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 


