
Eesti naiste malemeistriks Tuuli Vahtra 
 
Tartus Dorpati konverentsikeskuses toimusid 27. märtsist kuni 2. aprillini Eesti meeste ja 
naiste meistrivõistlused klassikalises males. Eelmise nädala malenurgas andsime ülevaate 
rahvusvahelise suurmeistri Kaido Külaotsa võiduga lõppenud meeste turniiril toimunust, 
tänases malenurgas kirjutame pikemalt naiste turniirist, mis lõppes Tuuli Vahtra võiduga. 
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. 
Naiste finaalturniiril mängisid eelmise aasta Eesti meistrivõistluste tulemuste põhjal 
rahvusvaheline meister Leili Pärnpuu, FIDE meistrid Regina Narva ja Tuuli Vahtra ning Triin 
Narva. Lisaks neile pääsesid 6.-7. veebruaril Tallinnas toimunud valikturniirilt 
finaalvõistlusele FIDE meister Margit Brokko-Olde ning Elvira Hanzatjan, Karmen Viikmaa, 
Anaid Hanzatjan, Elin Sild ja Kersti Kõrge. 
 
Ühele perele kahe päeva jooksul viis medalit 
 
Esimese nelja vooru järel oli täisedu 4 punktiga juhtimas Brokko-Olde, peaaegu sama 
resultatiivselt oli mänginud ka hilisem turniirivõitja Vahtra, kelle kontos oli 3,5 punkti (kolm 
võitu ja viik Triin Narvaga). Teistel osalejatel oli punkte vähem, esiduole järgnes grupp 
mängijaid 2 punktiga – liidrite edumaa oli soliidne. 
Viiendas voorus kaotas Brokko-Olde mustadega üllatuslikult Kõrgele, samal ajal viigistas 
Vahtra turniiri tituleerituima osaleja Pärnpuuga. Tabeliseisu lisandus põnevust juurde. 
Järgnevate voorudega pani Vahtra tabeliseisu siiski enda kasuks lõplikult paika, ta võitis kaks 
järgnevat partiid ja viigistas seejärel eelviimases voorus Brokko-Oldega, kes oli viiendas 
voorus saadud valusa kaotuse järel liikunud edasi viikidega. 
Enne viimast vooru oli kevadel Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonda 
bakalaureuseõppes lõpetav Vahtra saanud konkurentide ees punktise edumaa ja viimases 
voorus tehtud viigiga kindlustas ta omale esimese Eesti täiskasvanute meistritiitli. Ülejäänud 
medalite saatuse osas oli aga otsustav tähendus just viimasel voorul, sest enne seda vooru oli 
tabeliseis väga intrigeeriv – 6,5 punktiga juhtivale Vahtrale järgnesid 5,5 punktiga T. Narva, 
R. Narva ja Brokko-Olde ning 5 punktiga Pärnpuu. Kui Narvadel olid viimases voorus 
kergemad vastased ja nad said üsna kiired võidud, siis neljanda koha suhtes sai määravaks 
partii Pärnpuu - Brokko-Olde tulemus. 
Lõppjärjestus: 1.Vahtra 7 punkti 9st, 2.-3.T. Narva ja R. Narva mõlemad 6,5, 4.Pärnpuu 6, 
5.Brokko-Olde 5,5, 6.A. Hanzatjan 4, 7.Kõrge 3,5, 8.E. Hanzatjan 3, 9.Viikmaa 2, 10.Sild 1. 
Pärast tavamale Eesti meistrivõistluste lõppemist toimusid Tartus 3. aprillil ka Eesti välkmale 
meistrivõistlused. Meestest võitis Aleksander Volodin, Sander Kuke ja Meelis Kanep ees ning 
naistest Triin Narva, Regina Narva ja Tuuli Vahtra ees. Seenioride  konkurentsis oli parim 
Hugo Päären, järgnesid Jaan Sander ja Tõnu Truus. Noormeestest võitis Jüri Holvason, 
järgnesid Ottomar Ladva ja Marti Medar ning neidudest Anaid Hanzatjan, järgnesid Elvira 
Hanzatjan ja Mai Narva. 
Pole mitte igapäevane, et kahe päevaga saavutab üks perekond viis Eesti meistrivõistluste 
medalit – just sellega sai aga Tartus toimunud Eesti tava- ja välkmale meistrivõistlustel 
hakkama Narvade pere. Eesti naiste tavamale meistrivõistlustel oli Triin Narva teine ja tema 
ema Regina Narva kolmas, järgmisel päeval võitis Triin Narva naiste välkmale ja Regina 



Narva oli teine, kuni 18-aastaste neidude Eesti välkmale meistrivõistlustel oli kümneaastane 
Mai Narva kolmas. Narvade perele viis Eesti meistrivõistluste medalit kahe päevaga! 
 
Kolm küsimust Tuuli Vahtrale 
 
„Eesti Päevaleht“ õnnitleb võidu puhul! Kuidas hindad oma tulemust Eesti meistrivõistlustel, 
mis pakkus enim rahulolu? 
Vahtra: „Aitäh õnnitluste eest! Võistlust loen kordaläinuks. Reitingute järgi olin tugevuselt 
neljas mängija, kuid võit oli eesmärk juba enne turniiri algust. Esimene meistritiitel 
täiskasvanute klassikalise male meistrivõistlustelt valmistas suurt heameelt nii mulle kui mu 
toetajatele. Partiide kvaliteediga jäin üldiselt rahule (kuigi alati saab paremini) – kordagi ei 
olnud olulist halvemust. Enim rõõmustaski asjaolu, et võidud ja viigid tulid justkui teenitult, 
mitte õnnega pooleks, ning ühtegi kaotust vastu võtta ei tulnud.“ 
 
Kuidas hindad Eesti meistrivõistluste koosseisu ja taset – mitmedki meie naiste maletipud jäid 
võistlusest kõrvale, kas see avardas mingil määral Sinu väljavaateid esikohale? 
Vahtra: „Loomulikult rõõmustan oma tiitli üle ja kindlasti mängis selle saavutamises oma 
rolli ka asjaolu, et mitmed varasemad Eesti naiste meistrid turniiril ei osalenud. Samas 
vähendab tippude võistluselt kõrvale jäämine justkui tiitli väärtust ning samuti tõi kaasa ka 
selle, et turniiril ei olnud võimalik täita ühtegi normi ning ka malehuvilistele oli põnevaid 
ning kõrge kvaliteediga partiisid oluliselt vähem jälgida. 
Eesti Maleliit oli sel aastal Eesti meistrivõistlustel tunduvalt suuremat rõhku pannud meeste 
turniirile. Naiste turniiri auhinnafond oli meeste turniiri omast mitu korda väiksem (meeste 
turniiril 26 000 krooni ja naiste turniiril 4 500 krooni), samuti tuli kõigil naismaletajatel 
Tartus elamise kulud ise tasuda ning kindel pole ka 2010. aasta maleolümpial osalemine, 
seega on mõneti täiesti arusaadav, miks parimad Eesti naismaletajad osalemiseks 
motivatsiooni ei leidnud.“ 
 
Millis(t)e partii(de)ga jäid enim rahule? 
Vahtra: „Üheksast partiist kõige olulisemaks pean kolmanda vooru kohtumist Regina 
Narvaga, see võit andis võimaluse head positsiooni turniiril säilitades teiste esiotsa 
mängijatega viike teha ning kõigis partiides ei olnud vaja riskantselt võidule mängida. Samas 
tuli tähelepanu pöörata kõigile vastastele, sest ühtegi punkti niisama ära anda ei tohtinud. Nii 
rõõmustasid ka, näiteks, võrdsest keskmängust Kersti Kõrge ja Karmen Viikmaa üle 
mängimine ning ilus matistamine.“ 
 
R. Narva - Vahtra (3. voor) 
1.Rf3 e6 2.g3 b6 3.Og2 Ob7 4.O-O f5 5.d3 Rf6 6.Rbd2 Oe7 7.Ve1 O-O 8.e4 c5 
 

 
 



9.exf5 exf5 10.Rh4 Oxg2 11.Rxf5 Oh3 12.Rxe7+ Kh8 13.Lf3 d5 14.Rf1 Og4 15.Lf4 Ve8 
16.Od2 Vxe7 17.Vxe7 Lxe7 18.Ve1 Ld7 19.f3 Oe6 20.g4 Rc6 21.g5 Rh5 22.Lh4 g6 23.Rg3 
Rxg3 24.Lxg3 Vf8 25.h4 Kg8 26.Oc3 d4 27.Od2 Od5 28.f4 Lf5 29.a3 Kf7 30.Kh2 Ve8 31.b4 
Vxe1 32.Lxe1 Lg4 33.Lf2 Lf3 34.Lxf3 Oxf3 35.b5 Re7 36.c3 Oe2 37.cxd4 cxd4 38.f5 Rxf5 
39.Of4 Oxd3 40.Ob8 Oxb5 0:1. 
 
Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 
 
 
ENIM EESTI NAISTE MEISTRITIITLEID 1923-2010. 
Salme Rootare 15 (1945, 1948, 1949, 1950, 1954, 1956, 1957, 1960, 1962, 1964, 1966, 1969, 
1970, 1971, 1972); Maaja Ranniku 10 (1961, 1963, 1967, 1973, 1981, 1982, 1984, 1987, 
1988, 1991); Monika Tsõganova 9 (1994, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2005, 2007, 2008); 
Tatjana Fomina 8 (1977, 1978, 1983, 1989, 1992, 1998, 2002, 2003); Leili Pärnpuu 5 (1975, 
1979, 1980, 1986, 1990); Urve Kure 3 (1953, 1958, 1965); Mari Kinsigo-Sammul 3 (1968, 
1974, 1976); Maria Orav 2 (1952, 1959); Tuulikki Laesson 2 (1993, 1996); Valeria Gansvind 
2 (2006, 2009); Helju Roosa (1951); Aino Kukk (1955); Svetlana Zainetdinova (1985); 
Viktoria Baškite (2000); Tuuli Vahtra (2010). 


