
Male ja muusika – VI Maaja Ranniku karikaturniir 
 
Kevadise koolivaheaja traditsiooniline maleturniir väikestele tüdrukutele toimus sellel aastal 
juba kuuendat korda 22.-24. märtsil, Mustamäe Laste Loomingu Majas. Osavõtjaid oli 34 
(mõlemas vanuserühmas 17), tüdrukute vanus 6-11 aastat. Võistlusest tulid osa võtma 
mängijad erinevatest Tallinna klubidest ja huvikoolidest. 
Kokku mängiti kahes vanuserühmas üheksa vooru. Lisaks malemängule õpiti rütmipille ja 
kannelt, toimus väljasõit Estonia teatrisse, kus osaleti Ooperimängus. Viimasel võistluspäeval 
harjutati koos musitseerimist. Turniiri aitasid sisse juhatada Mustamäe Laste Loomingu Maja 
tantsuansambel „Pääsuke“ ja kostüümiteater „Yes“. Lõpetamisel esinesid turniiri osalejad ise: 
Reene Teder flöödil ja Silvia Maine klaveril. 
Kuni 8-aastaste grupis võitis Eva Klugman 7,5 punktiga, teisele kohale tuli  Irina Bitsan 6 
punktiga ning kolmandaks Meeri-Liis Etti samuti 6 punktiga. 
Kuni 11-aastaste kolm esimest olid 1.Lija Mezinskaja 7,5 punkti, 2.Katariina Raid 7 punkti, 
3.Lidia Ivanova 7 punkti. 
Esimesele kolmele kohale tulnud tüdrukud said turniiri karikad ja auhinnad. Lisaks 
auhinnalistele kohtadele said osalejadiplomi ja meened ka kõik teised mängijad. 
Kõigile osalejatele, treeneritele, õpetajatele kingiti buklet, kus on Maaja Ranniku lühike 
elulugu, tema saavutused, partiid ning ülevaade viiest Maaja Ranniku karikaturniirist koos 
võitjate nimedega. 
Voorude vahel pakuti osalejatele kerget einet ning puhkamist mugavas saalis. 
Turniiri ladusale kulgemisele aitasid kaasa Mustamäe Laste Loomingu Maja töötajad ja 
maleringi õpilased. Arvutil loosimisega sai suurepäraselt hakkama 9. klassi õpilane Daniil 
Mölder. 
Turniiri läbiviimist toetas Eesti Kultuurkapital, Tallinna Haridusamet, Mustamäe Linnaosa 
Valitsus, AS Rekato. 
Turniiri korraldaja tänab kõiki osalejaid ning toredaid abilisi! 
 
Tatjana Fomina, 
turniiri peakohtunik 
 
 
 
Tutvustame Maaja Ranniku paremaid partiisid 
 
Maaja Ranniku (1. märts 1941 - 24. oktoober 2004) oli Eesti üks läbi aegade paremaid 
naismaletajaid. Ranniku tuli kahel korral NSV Liidu naiste malemeistriks – aastatel 1963 ja 
1967. Eesti naiste malemeistrivõistlused võitis Ranniku kümnel korral (1961, 1963, 1967, 
1973, 1981, 1982, 1984, 1987, 1988 ja 1991). Lähemal ajal on plaanis „Eesti Päevalehe“ 
lugejatele Ranniku maletajakarjäärist pikemalt kirjutada, tänase malenurga juures vaatleme 
kaht tema poolt mängitud efektset partiid, millised valiti muide välja ka VI Maaja Ranniku 
karikaturniiri puhul välja antud bukleti. 
 
Maaja Ranniku - Alla Kušnir 
NSV Liidu naiste XXIII meistrivõistlused, Bakuu 1963 
Vaatleme partiid omaaegsete kommentaaridega – nii nagu see oli esitatud Heino Hindre 
koostatud raamatus „Male Eestis“ (Tallinn, 1965). Partii sai turniiri parima partii eriauhinna. 
1.e4 c5 2.Rc3 (Ranniku valib jällegi sitsiilia kaitse kinnise variandi, millega ta on ennegi 
saavutanud suurepäraseid võite.) 2...Rc6 3.g3 g6 4.Og2 Og7 5.f4 (Varajast edasilüket f2-f4 ei 
peeta selles variandis heaks, aga...) 5...d6 6.Rf3 e6 7.O-O Rge7 8.d3 Vb8 9.a4 a6 10.Re2 



(Ratsu siirdub g3-le, kus ta suurepäraselt toetab kuningarünnakut.) 10...b5 11.axb5 axb5 
12.c3 (Tähelepanu vääris siin kohe 13.g4. Käik c3 võimaldab mustal saavutada liputiival 
vastumängu edasilükkega b5-b4.) 12...b4 (Tuleb märkida siin M. Ranniku suurt 
psühholoogilist võitu. Must, olles teadlik, et nii mõnigi teine maletaja on saanud Ranniku 
käest pärast vangerdust „karistada“, ei julge siin üldse vangerdada.) 13.g4 (Signaal 
rünnakuks.) 13...Lb6 14.Oe3 h5 (Käik, mille väärtuses tuleb kahelda, kuid arvatavasti ei 
pidanud musta närvid siinkohal enam vastu.) 15.h3 hxg4 16.hxg4 Od7 17.Rg5! (Provotseerib 
edasist musta kuningatiiva nõrgendamist.) 17...f6 18.Rf3 f5 19.gxf5 gxf5 20.Rg5 Rd8 21.d4! 
(Avab mängu tsentris.) 21...Ob5 22.Ve1 bxc3 23.bxc3 Oxe2 (Must kiirustab liialt, loovutades 
oma hea oda.) 24.Vxe2 cxd4 25.cxd4 Lb3 26.Ld2 (Muidugi tuleb vältida lipuvahetust, mis 
kergendaks musta olukorda.) 26...Rf7 27.Va7 (Musta seis muutub aga üha raskemaks.) 
27...Rxg5 28.fxg5 Lb1+ 29.Ve1 Lb4 30.Lxb4 Vxb4 31.Vc1 (Nüüd tungivad valge vankrid 
otsustavalt musta tagalasse.) 31...f4 32.Of2 Of8 33.Of3 Kf7 34.Vcc7 Vh7 35.d5 Kg6 
 

 
 
36.e5! (Purustab lõplikult musta seisu.) 36...dxe5 37.d6 (Seega on partii saatus otsustatud ja 
must võiks rahulikult alistuda.) 37...e4 38.Oe1 Vd4 39.Oc3 exf3 40.Oxd4 f2+ 41.Oxf2 ja 
lõpuks must alistus. 
 
Maaja Ranniku - Eva Karakas 
Naiste MM-tiitlipretendentide turniir, Suhhumi 1964  
Partii on esitatud Maaja Ranniku toonase treeneri Isai Rozenfeldi kommentaaridega – allikas 
Heino Hindre koostatud raamat „Male Eestis“ (Tallinn, 1965). Partii pälvis turniiri ilusaima 
partii auhinna. 
1.e4 e6 2.Le2 Rf6 3.e5 Rd5 4.c4 Rf4 5.Le3 Rg6 6.d4 Ob4+ 7.Rc3 d6 8.Rf3 c5 9.exd6 Lxd6 
10.Od2 cxd4 (Ebaõnnestunud vahetus tsentris, mis ainult tugevdab valge seisu. Õige oli 
10...O-O.) 11.Rxd4 Oc5? (Niisugune ajaviitmine osutub otsustavaks veaks, mis annab 
valgele ülitugeva rünnaku.) 12.Rf5! Lb6 (Sunnitud. Kohe viiks kaotusele 12...Oxe3 
13.Rxd6+ Kd7 14.Oxe3 Kxd6 15.Rb5+ Kc6 16.Vd1.) 13.Rxg7+ Kf8 14.Lh6 Oxf2+ 15.Ke2! 
Ke7 16.Og5+ f6 
 

 
 



17.Oxf6+! (Silmanähtav ohver, mis siiski nõudis kauget ja täpset arvestust.) 17...Kxf6 
18.Rh5+ Kf5 (Ei päästnud ka jätk 18...Ke7 19.Lg7+ Kd8 20.Lf6+! matirünnakuga.) 19.g4+ 
Kxg4 (Kui 19...Ke5, siis 20.Lg7+ Kd6 21.Rb5+ võitva rünnakuga.) 20.Rd1! (Viimane 
peensus. Nüüd pole mustal enam pääsu.) 20...Od4 21.h4! Rf4+ 22.Lxf4+ ja must alistus. 
 
Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 


