
Lembit Olli mälestusturniiril parim Kaido Külaots 
 
Tallinnas Paul Kerese malemajas toimus 24. aprillil üheteistkümnendat korda Lembit 
Olli mälestusturniir, mis lõppes Eesti esimaletaja Kaido Külaotsa võiduga. Lembit Oll 
(23.04.1966 Kohtla-Järve - 17.05.1999 Tallinn) oli Eesti üks paremaid maletajaid, kes 
lahkus elust traagilistel asjaoludel oma parimas eas. 
Tänases malenurgas vaatame tagasi malesuurmeister Lembit Olli lühikeseks jäänud 
elule. Artikli teises pooles anname ülevaate tänavu kevadel toimunud 
mälestusturniiridest, samuti vaatleme üht huvitavat partiifragmenti. 
 
Lembit Oll – särav talent 
 
Lembit Oll astus maleareenile mõni aasta vanema Jaan Ehlvesti varjus, ka kogu oma 
edasise maletajakarjääri jooksul konkureeris ta Eesti esimaletaja tiitlile just eelkõige 
Ehlvestiga. Kord oli peal üks, kord teine. 
Legendaarne maleajakirjanik ja -ajaloolane Valter Heuer (14.07.1928 Elva - 
02.03.2006 Jämejala) meenutas „Eesti Ekspressis“ pärast Olli surma tema maletajatee 
algust nõnda: “Lembit Oll, see väike tume kahupea, ilmus pealinna Ehlvesti tõusutee 
algul. Oll ärataski kohe üldist tähelepanu, mängis välku nagu kõige ehtsam vana kala, 
oli teoorias (ise napilt neliteist) lausa entsüklopedist.” 
Samas artiklis mainib Heuer, et säravalt andekas, kuid tormakas Oll kandis endas 
justkui mingit saladust. Kohe olevat silma paistnud tema pisiveidrused. “Pani veidi 
muigama, millise innuga oma teed alustav oletatav noor malelüürik rehkendas 
igasuguseid malekoefitsiente, varsti võis ta peast üles lugeda peaaegu terve maailma 
edetabeli,” kirjutas Heuer. 
Kogu Eesti maletajaskond sai Olli talendi kohta lõpliku kinnituse 1982. aastal, mil 
toona alles 15-aastane noormees pääses varuna Eesti NSV tšempionaadi finaali ja tuli 
kõigile üllatuseks esimeseks. Sellist publikutungi, nagu toonase tšempionaadi 
viimaste voorude ajal, polnud Tallinna malemajas varem nähtud. See võit jäigi Olli 
esimeseks ja viimaseks Eesti meistritiitliks – hiljem polnud tal enam üldjuhul Eesti 
esivõistlusteks mahti, sest maailmas olid tähtsamad tegemised. 
1983. aastal täitis Oll rahvusvahelise meistri nimetuse saamiseks vajalikud normid ja 
tunnustav tiitel oligi käes. Samal aastal tõusid rahvusvahelise meistri staatusse lisaks 
Ollile veel ka Jaan Ehlvest ja Aleksander Veingold, varem olid nii kaugele jõudnud 
aga üksnes Paul Keres, Iivo Nei ja Hillar Kärner. 
1984. aastal pääses Oll esindama NSV Liitu noorte maailmameistrivõistlustele. 
Samaga oli mõni aasta varem hakkama saanud Ehlvest. Suure kodumaa esindajana 
aga noorte tiitlivõistlusele pääsemine tähendas tohutust kadalipust läbi murdmist, sest 
noori talente oli NSV Liidus palju. 
1990. aastal sai Ollist rahvusvaheline suurmeister, kolmas pärast Kerest (1937) ja 
Ehlvesti (1987). Oll oli lõplikult teinud valiku kurnava professionaalse maletaja 
elukutse kasuks. 
 
Maletajat mälestatakse maletades 
 
Vaid 33-aastasena surnud Olli reiting oli tema surma ajal 2630, millega ta hoidis 
maailma edetabelis 42. kohta. Võib vaid oletada, kuidas tema karjäär jätkunuks, kui 
saatus poleks tahtnud teisiti. Oll maeti Metsakalmistule. 



Oll mängis Eesti eest neljal maleolümpial, 1994. ja 1998. aastal mängis ta esimesel 
laual ning 1992. ja 1996. aastal teisel laual. Tema parimaks tulemuseks jäi 1992. 
aastal Filipiinidel Manilas toimunud maleolümpial saavutatud 10 punkti 14st. 
Eesti maletajad hoiavad mälestust Ollist värskena läbi iga-aastaste mälestusturniiride. 
Tallinnas Paul Kerese malemajas 24. aprillil toimunud 11. Lembit Olli 
mälestusturniiri kiirmales võitis rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots 6,5 
punktiga 7st, järgnesid rahvusvaheline suurmeister Igor Švõrjov 6 ja rahvusvaheline 
meister Tarvo Seeman 5,5 punktiga. Osalejaid oli kokku 48. 
Lembit Olli mälestatakse ka tema sünnikandis, Ida-Virumaal. Samaaegselt Tallinnas 
toimunud kiirturniiriga toimus mälestusturniir 24. aprillil ka Kohtla-Järvel, sealse 
turniiri võitis meistrikandidaat Sergei Neff 6,5 punktiga 7st, järgnesid rahvusvaheline 
meister Aleksander Volodin 6 ja meister Valeri Golubenko 5,5 punktiga. Osalejaid oli 
kokku A-turniiril 21 ja B-turniiril 18 (kokku seega 39). 
Varalahkunud malesuurmeistrit mälestatakse tavapäraselt veel ka septembri alguses 
Ida-Virumaal Uusküla puhkebaasis (Peipsi järve põhjakaldal) toimuva maleturniiriga. 
Lõpetuseks vaatleme üht huvitavat partiifragmenti Tallinnas toimunud Lembit Olli 
mälestusturniirilt ühes rahvusvahelise suurmeistri Kaido Külaotsa põhjalike 
kommentaaridega, millised ilmusid maleblogis Vaadeldaja 
(http://vaadeldaja.blogspot.com/). 
 
Kaido Külaots - Ottomar Ladva 
11. Lembit Olli mälestusturniiri 6. voor, Tallinn 24.04.2010 
 

 
 
Mõningad Merani variandi kontuurid on ehk veel äratuntavad. Partiis olin ma üsna 
veendunud, et musta kuninga krooniline nõrkus peaks otsustava rünnaku andma. 
Tegelikult on aga seisus rohkem kui pealiskaudselt tunduda võib. 
1...g5 
[Maleprogrammile Rybka tundub see käik esialgu korralikuna, kuid siis hakkab ta 
tasapisi ümber mõtlema. Idee on muidugi selge – must tahab liine suletuna hoida. 
Lisaks rünnatakse valge nuppu – ikka meeldivam tegevus, kui oma kuninga 
kaitsmine. 
Variant A. 1...Rd4 on muidugi esimene käik, mis pähe tulema peaks. Mulle tundus, 
et Ottomar kavatses nii ka käia, kuid märkas siis valge ideed. 2.Lc3! Vcd8 (2...Rxf3? 
3.Rh6# – abimatte siiski väga tihti ei esine.) 3.fxg6 (3.Vd3? on küll armas, kuid ei 
tööta musta vastuse 3...b4! tõttu; oleks etturid endiselt a3 ja a6, siis oleks teine lugu.) 
3...hxg6 4.Vf7!! – kõige puhtam. Kui internetis selline käik tehakse, siis tundub see 
mustale kindlasti kui mouseslip – valgel kukkus vanker enne õiget välja hiire küljest 
lahti. 
(Siinkohal oli ka kaks alternatiivset varianti. a) 4.Rh6+ Kh7 5.Vf7+ Kxh6 (5...Vxf7 
6.Vxf7+ Kxh6 7.Le3+ g5 (7...Lg5 8.Vh7+ Kxh7 9.Lxg5 Vd7 10.h4 ja valge võidab.) 



8.Le4! ja matti ei saa tõrjuda.) 6.Le3+ Lg5 7.Lxg5+ Kxg5 8.Vxf8 Vd6 ja nüüd tuleb 
vankripaar säilitada. 9.V3f4 ja valgel on siiski kõik võimalused võita; b) 4.Rf6+ Kg7 
5.Rd7 Vxd7 (5...b4!? 6.Lxd4+ Lxd4 7.Vxd4 Vxf3 8.gxf3 c3 9.bxc3 bxc3 10.Rc5 c2! 
11.Vc4 Vd1+ 12.Kg2 c1(L) 13.Vxc1 Vxc1 14.Re4 =) 6.Vxf8 b4 7.Le1 (7.Le3? järel 
ootab valget ebameeldiv üllatus – 7...Rxf3! 8.Lxc5 Vd1+ 9.Lg1 Vxg1#.) 7...Rxf3 
8.Vxf3 ja kuna musta kuningas on avatud, siis teeb valge siin viigi.) 
4...Vxf7 5.Rh6+ Kg7 6.Vxf7+ Kh8 (6...Kxh6 7.Le3+ g5 8.Le4!) 7.Le1!! – just siit 
avaneb lipule mitu marsruuti. Samuti kaitstakse esimest rida. (7.Le3 Rb3.) 7...Lg5 
8.Rg4! Miskipärast meenub partii Topalov-Рirov, Corus 2007. Valge vigurid on 
saavutanud ideaalse koordinatsiooni ja nüüd küll musta kuningal pääsu ei ole. 8...Kg8 
9.Vd7! valge võiduga. 
Variant B. 1...Ld6! – väga visa kaitsekäik. Aga kui nüüd mõtlema hakata – kellele 
tuleks ajapuuduses pähe selline käik? Idee on selles, et lipp kontrollib palju välju ja 
mingis variandis on plaan lipuvahetust pakkuda käiguga Ld6-d2. 2.Lc3 (2.f6 on 
tähelepanu vääriv alternatiiv. Intuitiivselt aga tundub, et kui õnnestub esile kutsuda 
edasilüke g6-g5, siis on veelgi paremad võimalused musta kuningani jõudmiseks.) 
2...g5 3.Ve4 b4! (3...Ld1+ 4.Ve1 Ld4 5.Lc2 ja valge on teinud paar käiku siia-sinna, 
aga musta kuninga nõrkus saab nüüd ikkagi määravaks.) 4.Le3 Kh8! (4...Ld2 – see 
käik oli ju üks põhjustest miks 1...Ld6 käidud sai. 5.Lb6!! – 6. rida on väga tähtis. 
Musta kuningas saab nüüd hukka.) 5.Ve7! (5.Lxg5? Ld1+ 6.Kh2 Rd2! Kes ütles, et 
ratsu seisab b3-l halvasti? 7.Ve7 Rxf3+ 8.gxf3 Vf7!? 9.Vxf7 Le2+ 10.Kg3 Le1+ ja 
valge ei pääse igavese tule eest pakku. 11.Kf4 Ld2+ 12.Re3 Ld4+ 13.Kg3 Vg8 on 
kurvavõitu.) 5...Ld1+ (5...Va8?! – see käik tundus mulle alguses geniaalsena. Väli a7 
võetakse kontrolli alla – sinna oleks otsustavalt kohe tunginud valge lipp. 
Möödaminnes ähvardatakse ka esimese rea matiga. Vaat, millisel moel a-liini 
avamine rolli hakkab mängima... 6.Vf1 Vxf5 7.Ve8+ Kg7 8.Vxf5 – valge peab lipu 
ära andma kui tahab võidu peale mängida. 8...Va1+ 9.Le1 Vxe1+ 10.Vxe1 h6 –  
profülaktika on vajalik. (10...Ld2?? 11.Ve7+ Kg8 12.Rh6+ Kh8 13.Vf8#; 10...c3 
11.bxc3 bxc3 12.Vxg5+ Kf8 13.Vf1+ Ke8 14.Vg8+ Ke7 15.Vg7+ Kd8 16.Re3 ja 
valge võidab. Musta kuningas on mativõrgus, c-ettur ei lähe kuskile ja kohe teeb 
valge ratsu otsustava hüppe. 16...Rc5 17.Va1) 11.Vf6! – kõige konkreetsem muidugi. 
11...Lxf6 12.Rxf6 Kxf6 ja kaks vs kaks kuningatiival on võit. Liputiival tuleb teha 
soodne äri – vahetada üks ettur kahe vastu. 13.Ve4! Rd2 (13...Ra5 14.g4! – ilmselt 
tehnilisim. Musta kuningas on nii-öelda kastis, algab valge kuninga show.) 14.Vd4 c3 
15.Vxb4 c2 16.Vb6+ Ke5 17.Vc6 ja vanker tegi ratsule ära.) 6.Kh2 Ld6+ 7.Vg3 Rd4 
8.Rh6! (8.f6 Rf5 9.Lxg5 Lxg3+ 10.Kg1 – kes ütleb, millega siin valge ähvardab? 
10...Vf7! – rangelt ainuke. 11.Lxf5 Va8! – jälle see a-liin.(11...Vd8? d-liin ei ole 
piisavalt hea. 12.Ld5!! valge võiduga.)) 8...Rxf5 (8...Lxh6 9.Lxd4+ Lf6 10.La7 Lxf5 
(10...Va8 11.Le3) 11.Vf3 Lg6 12.Ld4+ Kg8 13.Ld5+ Kh8 14.Vc7!) 9.Rxf5 Vxf5 
10.La7 Lg6 11.Ld4+ Kg8 12.Vge3 See on ilmselt üks võtmeseise üldhinnangu 
andmisel. Valgel on muidugi rünnak, aga kas siin võit ka on?] 
 
2.Ve4 [Ainuke, kuid piisav.] 
2...h5? [See ründekäik on aga fataalne, mustale. Tõsi, pidin nüüd ära tabama 
diagonaali vabastamise motiivi. 2...Rd4 olnuks ainuke, 3.Lc3 Vcd8 jne.] 
3.f6! ja valge võitis, 1:0. [3...hxg4 4.Ve5! oli idee.] 
 
Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 


