
Eesti valdade ja linnade talimängudel selgusid paremad ka males 
 
Eestimaa Spordiliidu Jõud eestvedamisel toimusid 27.-28. veebruaril Väike-Maarjas Eesti 
valdade XVIII talimängud ja 26.-27. veebruaril Paides Eesti linnade talimängud. Spordialad, 
millistel nii valdade kui ka linnade talimängudel paremad välja selgitati on suusatamine, 
meeste korvpall, naiste korvpall, lauatennis, male ja kabe. Linnade talimängudel toimus 
eeltoodule lisaks ka niinimetatud juhtide võistlus. 
Eesti valdade XVIII talimängude üldkokkuvõttes selgitati parimad vallad kahes grupis – üle 
2000 elanikuga valdade arvestuses võitis Tartu vald, järgnesid Luunja vald ja Tähtvere vald 
ning kuni 2000 elanikuga valdade arvestuses võitis Kernu vald, järgnesid Mäetaguse vald ja 
Viru-Nigula vald. Eesti valdade talimängudel osales kokku 59 valda ja 1220 sportlast, 
finaalvõistlustel Väike-Maarjas olid esindatud 49 valda 795 võistlejaga. 
Eesti linnade talimängude üldkokkuvõttes olid paremad Paide, Kärdla ja Rakvere. Kusjuures 
väikelinnade arvestuses (kuni 10000 elanikku) oli esikolmik Paide, Kärdla ja Elva ning suurte 
linnade arvestuses (üle 10000 elaniku) Rakvere, Tartu ja Haapsalu. Eesti linnade talimängudel 
osales 19 linna ligi 500 sportlasega. Linnade talimängude puhul eelvõistlusi ei toimunud. 
 
Malevõistluste paremusjärjestused 
 
Maleturniiril oli nii valdade kui ka linnade talimängudel 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. 
Valdade talimängude maleturniiril oli osalevaid valdasid nõnda palju, et esmalt tuli kohtadel 
toimunud eelvõistlustega selgitada 12 paremat valda, kes pääsesid mängima finaalturniirile – 
tulemustest kirjutasime pikemalt „Eesti Päevalehes“ 27. jaanuaril. 
Järgnevalt esitame statistika kujul nii Eesti valdade kui ka linnade talimängude malevõistluste 
lõpptulemused, kolme parema võistkonna puhul on ära toodud ka võistkonda kuulunute 
nimed. Kel huvi põhjalikuma statistika vastu, siis lisainfot talimängude kohta leiab Eestimaa 
Spordiliidu Jõud koduleheküljelt (www.joud.ee). 
Maleturniiri paremusjärjestus valdade talimängudel: 1.Kohila vald (Hendrik Olde, Tambet 
Siemer, Margit Brokko-Olde, Georg Abozenko, Margareth Olde) 44,5 punkti 55st, 2.Paikuse 
vald (Ruslan Mironov, Tõnu Heinmets, Silvi Pool, Marten Jaanimets, Marleyn-Cristin Kallas) 
34, 3.Tartu vald (Pavel Vorobjov, Aksel Rei, Kersti Kõrge, Erik Tenno, Mirjam Iher) 31, 
4.Sõmerpalu vald 29, 5.Saarde vald 29, 6.Rae vald 28,5, 7.Tähtvere vald 28, 8.Luunja vald 
26,5, 9.Jõhvi vald 24, 10.Sauga vald 21,5, 11.Viimsi vald 21, 12.Kiili vald 13. 
Maleturniiri paremusjärjestus linnade talimängudel: 1.Rakvere (Kalle Kiik, Eino Vaher, 
Karmen Viikmaa, Aleksander Aid, Anna Sagadijeva) 36 punkti 45st, 2.Paide (Lauri Kool, 
Tarvo Piip, Tiina Silla, Oliver Bollverk, Kristiina Kristal) 34, 3.Kiviõli (Jaan Hansumäe, 
Nikolai Dunajev, Svetlana Pritulina, Aleksei Jurtov, Anne Laabe) 33, 4.Rapla 31, 5.Tartu 
25,5, 6.Sindi 18,5, 7.Jõgeva 17,5, 8.Saue 12,5, 9.Tõrva 9,5, 10.Võhma 6,5. 
 
Valitud partiid valdade talimängudelt 
 
Margus Sööt (Viimsi vald) - Meelis Kanep (Sõmerpalu vald) 
Eesti valdade XVIII talimängude finaalturniir Väike-Maarjas, 7. voor 
 



 
 
Partiis jäi valge juba avangus raskustesse, oli keskmängus sunnitud loovutama etturi, kuid 
musta mõneti ettevaatamatu paremuse realiseerimine võimaldas valgele vastumängu. 
Diagrammseisus järgnes: 1.Vxc2 Lxc2 2.Rxe5! [Ühtäkki on tekkinud suured teravused. 
Kiirmales pole selliste seisude kaitsmine sugugi mitte lihtne, must kulutas siin ära suure osa 
järelejäänud mõtlemisajast, kuid keeruliste varianti lugemine tegi käiguvaliku vägagi 
raskeks.] 
2...f5?! [Must ei tohtinud mängida 2...Ve7 3.Lh4! Kf8 4.Rxg6+! fxg6 5.Oxg7+ Ke8 6.Of6 ja 
mustal pole materjali kaotusest pääsu. Ka 2...Vd6 3.Rxf7! Kxf7 4.Vh7! tagab valgele 
küllaldase vastumängu. Küll aga oleks valgele tõsiseid probleeme valmistanud jätk 2...Vd2! 
3.Lf4 Oxe5 4.Oxe5 Vxf2+ 5.Lxf2 Lxe4+ 6.Kh2 Lxe5, seejärel on seis lihtsustunud ja must 
võib rahulikult jätkata paremuse realiseerimist. Põnev olnuks ka jätk 2...Vd1 3.Rxg6!? 
(3.Lh4!? V8d6 4.Lh7+ Kf8 5.Vxd1 Lxd1 6.Rxf7 Oxc3 7.Rxd6 Lxd6 8.bxc3 a4 umbes võrdse 
mänguga.) 3...Vxh1 4.Re7+ Kf8 5.Lxg7+ Kxe7 6.Lf6+ ja valgel on küllaldane vastumäng.] 
3.exf5?! [Ilmselt oli veelgi parem 3.Lxg6 Lxe4+ 4.Rf3 jne.] 
3...Lxf5 4.Lc4+ Vd5 5.Rc6 Lf7? [Parem oli 5...Ld3.] 
6.Rxd8?! [Valge lihtsustab seisu ja siirdub endale soodsamasse lõppmängu, paraku jäi 
märkamata aga lihtne võiduvõimalus 6.Oxg7! Kxg7 (6...Lxg7 7.Rxd8 Ld4 8.Lxd4 Vxd4 
9.Rc6 Vd2 10.b3 järel on valgel vaja teha veel veidi tööd enamviguri realiseerimisel, kuid 
võitjas ei tohiks siiski kahtlust olla.) 7.Rxd8 Vxd8 8.Vh7+! ja valge võidab.] 
6...Vxd8 7.Lxf7+ Kxf7 8.Vh7 Vg8 9.Kf3 b5 10.Oxa5?! [Valge võinuks jätkata 10.Ke4 a4 
(10...b4?! 11.Oxg7 Vxg7 12.Vxg7+ Kxg7 13.b3! ja etturilõppmäng on valgele võidetud.) 
11.Kd3 b4 12.Oxb4 Vd8+ 13.Kc2 Kg8 14.Vh4 ja valgel on hea võimalus jätkata mängu 
võidule.] 
10...Ke6 11.b3 ½:½. Ka lõppseisus on valgel enamettur ja väljavaated jätkata mängu võidule, 
kuid et tegu oli valdade talimängude finaalturniiri avapäeva viimase vooruga ja pikk tööpäev 
oli seega juba seljataga, siis eelistas valge rahulduda viigiga – üritamata tehnilist täpsust 
nõudvat lõppmängu võidule mängida. 
 
Margus Sööt (Viimsi vald) - Pavel Vorobjov (Tartu vald) 
Eesti valdade XVIII talimängude finaalturniir Väike-Maarjas, 9. voor 
Siinkirjutaja sai valdade talimängude finaalturniiril esimesel laual maletades kolme võidu ja 
seitsme viigi kõrvale oma ainsa kaotuse järgnevas partiis. Valgetega õnnestus saavutada 
avangu järel paremus, paraku rikkus üks ebatäpsus kogu eelneva töö. 
1.e4 c5 2.Rf3 Rc6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6 5.Rc3 e5 6.Rdb5 d6 7.Og5 a6 8.Ra3 b5 9.Oxf6 gxf6 
10.Rd5 f5 11.c3 Oe6 12.exf5 Oxf5 13.Rc2 Og7 14.Rce3 Oe6 15.Od3 Re7 16.Lf3 Rxd5 
17.Rxd5 O-O [Kuni siiamaani on partii kulgenud enam-vähem teoreetilisi radasid pidi – 
tuntud avanguvariant, kus must üritab aktiivsuse ja kaksikodadega kompenseerida oma 
halvemat etturistruktuuri. Tõsi, käigu 11...Oe6 asemel on tunduvalt populaarsem jätk 
11...Og7, kuid ka nii, nagu käesolevas partiis, on varem korduvalt mängitud.] 
18.Of5 Lg5 19.g4 Vae8 20.h4 Ld8 21.O-O-O La8 



 

 
 
22.Le4 [Huvitav jätk olnuks siin ka 22.g5 ähvardades jätkata 23.Oxh7+ Kxh7 24.Lh5+ Kg8 
25.Rf6+ Oxf6 26.gxf6 matirünnakuga. Olenemata musta vastusest säilitab valge igal juhul 
head rünnakuvõimalused.] 
22...Kh8 23.Oxh7 Vc8 24.Kb1?? [Otsustav viga, valge jätab lihtsalt viguri ette. Pärast 
24.Rb6! Lxe4 25.Oxe4 Vcd8 26.g5 Oxa2 on valgel paremus. Ka käigu 24.Of5 järel säilinuks 
valge paremus.] 
24...Vc4 25.Lf3 Kxh7 26.g5 Og4 27.Rf6+ Oxf6 28.Lxf6 Le4+ 29.Ka1 Oxd1 0:1. 
 
Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 


