
Kaido Külaots seitsmendat korda Eesti malemeistriks 
 
Tartus Dorpati konverentsikeskuses toimusid 27. märtsist kuni 2. aprillini Eesti meeste ja 
naiste meistrivõistlused klassikalises males. Tänases malenurgas anname ülevaate 
rahvusvahelise suurmeistri Kaido Külaotsa võiduga lõppenud meeste turniiril toimunust, 
järgmisel nädalal kirjutame pikemalt naiste turniirist. Eesti meistrivõistluste peasponsor oli 
Itella Information AS, võistlejate elamise ja maletamise eest hoolitses Hotell Dorpat. 
Nii meeste kui ka naiste finaalturniiril osales kümme maletajat. Mängiti ringsüsteemis 
ajakontrolliga poolteist tundi kummalegi mängijale 40-le käigule, seejärel lisandus mõlema 
mängija kellale 15 minutit, millega tuli siis hakkama saada kuni partii lõpuni. Iga käigu 
sooritamise järel (alates esimesest käigust) lisandus kellale täiendavalt 30 sekundit. 
Meeste finaalturniiril mängisid eelmise aasta Eesti meistrivõistluste tulemuste põhjal 
rahvusvahelised suurmeistrid Kaido Külaots ja Meelis Kanep ning rahvusvahelised meistrid 
Aleksandr Volodin, Tarvo Seeman ja Olav Sepp. Lisaks neile pääsesid 6.-7. veebruaril 
Tallinnas toimunud valikturniirilt finaalvõistlusele FIDE meister Olev Schults ning 
meistrikandidaadid Jüri Holvason, Pavel Vorobjov, Juri Jakovlev ja Oleg Kortšagin. 
 
Juhtgrupp oli eesotsas juba poolel maal 
 
Viie vooru järel on täisedu 5 punktiga juhtimas Külaots, järgnesid Kanep 4,5, Seeman 4 ja 
Sepp 3,5 punktiga. Teistel oli punkte vähem. Need neli meest olidki peamised 
medalinõudlejad turniiri algusest lõpuni. 
6. voorus viigistas Külaots Seemaniga, seda partiid tutvustame alljärgnevalt. Samas voorus 
juhtus aga turniiri ehk üks suuremaid üllatusi, kui Kanep sai valgetega Holvasoni vastu 
paremuse, eksis seejärel aga üsna mitut puhku ja lõpuks koguni kaotas. Esikoha mõtetest pidi 
Kanep seetõttu loobuma, loota jäi vaid medali püüdmise võimalikkusele. 
Pärast seda, kui Külaots ei suutnud eelviimases voorus mustadega ületada Kortšaginit, tekkis 
enne viimast vooru tabeliseisu intriig – Külaots juhtis Sepa ja Seemani ees enne viimast vooru 
vaid poole punktiga. Kusjuures Külaotsal oli ees kohtumine Sepaga, Seemanil aga turniiril 
ebaõnnestunult maletanud Volodiniga. 
Viimase vooru partii Külaots-Sepp andis üsna kiiresti tulemuseks viigi, seevastu partii 
Volodin-Seeman oli vooru pikim. Must saavutas keskmängus kaksikodade abil initsiatiivi, 
kuid siis jättis Seeman ootamatult ette kvaliteedi ja ehkki must otsis seejärel lõppmängus 
kaua-kaua võimalusi partii viigistamiseks, eksis ta siiski viimasena ja kaotas partii. Nõnda jäi 
esikoha jagamisest unistanud Seeman sootuks medalita. Kuld Külaotsale, hõbe Sepale, pronks 
Kanepile. 
Lõppjärjestus: 1.Külaots 7 punkti 9st, 2.-3.Sepp ja Kanep mõlemad 6,5, 4.Seeman 6, 5.-
6.Holvason ja Vorobjov mõlemad 4,5, 7.Volodin 4, 8.Kortšagin 3, 9.Schults 2, 10.Jakovlev 1. 
 
Kolm küsimust Kaido Külaotsale 
 
„Eesti Päevaleht“ õnnitleb võidu puhul! Kuidas hindad oma tulemust Eesti meistrivõistlustel, 
mis pakkus enim rahulolu? 
Külaots: „Tänan õnnesoovide eest. Seitsmes tiitel pakub muidugi rahulolu. Malelise poolega 
jäin üldiselt rahule, oli üks kriitiline moment, üllatuslikult kaheksandas voorus (Külaots ei 
suutnud võita Kortšaginit – toimetus) – kui see voor oleks läinud nii nagu kogu maleilm 
eeldas, siis oleks intriig juba eos kadunud. Aga ju siis oli vaja, et viimaseks vooruks 
pealtvaatajad ikka sammud Dorpati poole seaks – oli teoreetiline võimalus järelmatšiks. Kolm 
aastat järjest olen vastu võtnud erinevaid mängijaid järelmatšis – Kanep 2007, Sepp 2008 ja 
Volodin 2009 – mõtlesin, et ju siis nüüd peab olema Seeman 2010, aga miskipärast läks 



teisiti. Ka isand Olde (Eesti Maleliidu juhatuse esimees Hendrik Olde – toimetus) oli 
üllatunud, et tohoh, ei tulnudki järelmatši – mul ei olnud selle vastu muidugi midagi, Olde 
tahtnuks tsirkust, aga mina mitte nii väga.“ 
 
Kuidas hindad Eesti meistrivõistluste koosseisu ja taset – kas on normaalne, et esimesed neli 
tegid omavahel vaid viike ja otsustavaks said tabeli teise poole vastu näidatud tulemused? 
Külaots: „Tuleb põhjalikult mõtelda selle üle, kas praegune valiksüsteem ikka on kõige 
otstarbekam. Eestis on tegelikult veel olemas mängijad, kes vääriks finaalikohta 
(valikturniirilt kvalifitseerujate tase nendeni veel ei küüni), ei teagi, mis põhjusel nad ei 
osalenud (ei omanud osalemisvõimalust)? Reaalselt on Eestis praegu viis mängijat, kelle 
olümpiakoondise kohta ei ohusta keegi – Külaots, Kanep, Sepp, Seeman, Volodin (Volodin 
lõpetas Eesti meistrivõistlused küll seitsmenda kohaga, aga praeguse seisuga on ta ikkagi 
koondise mees). Tõsi, Holvason ja Vorobjov näitasid kohati päris kompetentset malet.“ 
 
Millis(t)e partii(de)ga jäid enim rahule? 
Külaots: „Uskusin, et võit mustadega Volodini vastu kolmandas voorus võib osutuda üsna 
määravaks. Seemani vastu mängisin hea partii, kuid pakkusin lõppseisus viiki. Las lugejad 
arvutavad lõppseisus variandid lõpuni, seis oli põnev – vihje: mustal oli paremus.“ 
 
Seeman - Külaots (6. voor) 
1.g3 e5 2.c4 c6 3.Og2 d5 4.cxd5 cxd5 5.d4 e4 6.Rc3 Rc6 7.Rh3 h6 8.O-O Rf6 9.f3 exf3 
10.exf3 Oe7 11.Oe3 Of5 12.Vc1 O-O 13.Rf4 Ra5 14.Ve1 Rc4 15.Lb3 
 

 
 
15...b5 16.Of2 Ve8 17.Lxb5 a6 18.Lb3 Vb8 ½:½. Lõppseisus on võimalik variant 19.La4 
Rxb2 20.Lxa6 g5 21.Vxe7 Vxe7 22.Lxf6 Ve1+ 23.Vxe1 Lxf6 24.Rfxd5 La6 25.Re7+ Kh7 
26.Rxf5 Lc8 ja mustal on paremus (Külaots). 
 
Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 
 
 
ENIM EESTI MEESTE MEISTRITIITLEID 1923-2010. 
Iivo Nei 8 (1951, 1952, 1956, 1960, 1961, 1962, 1971, 1974); Hillar Kärner 7 (1970, 1975, 
1977, 1983, 1984, 1985, 1987); Kaido Külaots 7 (1999, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010); 
Paul Keres 6 (1935, 1936, 1942, 1943, 1945, 1953); Gunnar Uusi 6 (1958, 1959, 1963, 1966, 
1979, 1980); Olav Sepp 6 (1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995); Jüri Randviir 4 (1947, 1949, 
1950, 1954); Johannes Türn 3 (1925, 1941, 1944); Aleksander Arulaid 3 (1948, 1955, 1964); 
Rein Etruk 3 (1965, 1969, 1973); Meelis Kanep 3 (2004, 2005, 2007); Vladas Mikenas 2 
(1930, 1973); Ilmar Raud 2 (1934, 1939); Raul Renter 2 (1946, 1949); Andres Vooremaa 2 
(1972, 1973); Tarvo Seeman 2 (1998, 2006); Paul Rinne (1923); Leho Laurine (1932); 



Gunnar Friedemann (1933); Paul Schmidt (1937); August Eller (1944); Kalju Pitksaar (1957); 
Helmut Luik (1967); Aarne Hermlin (1968); Valter Heuer (1976); Boriss Rõtov (1978); Jaan 
Ludolf (1981); Lembit Oll (1982); Aleksander Veingold (1983); Jaan Ehlvest (1986); Kalle 
Kiik (1988); Mati Nei (1990); Sergei Zjukin (1996); Roman Sergejev (1997); Mihhail 
Rõtšagov (2000). 


