
Viswanathan Anand kaitses maailmameistri tiitlit 
 
Bulgaarias Sofias toimus 24. aprillist kuni 11. maini matš male maailmameistri 
selgitamiseks tiitlikaitsja Viswanathan Anandi (India) ja väljakutsuja Veselin Topalovi 
(Bulgaaria) vahel. Anand võitis skooriga 6,5:5,5. MM-matši algus nihkus küll ühe päeva 
võrra edasi Euroopas lennukaose põhjustanud Islandi Eyjafjallajökulli liustikul asuva 
Fimmvörðuhálsi vulkaani purskamise tagajärjel tekkinud tuhapilve tõttu, kuid ajakava 
päris segamini see õnneks siiski ei löönud. 
MM-matšil mängiti 12-partiid klassikalise male ajakontrolliga – mõtlemisaega oli 
kummalegi mängijale 2 tundi 40 käigule, seejärel 1 tund järgmisele 20 käigule ja viimaks 
15 minutit kuni partii lõpuni, kusjuures alates 61. käigust lisandus iga käigu sooritamise 
järel täiendavalt 30 sekundit. MM-matši auhinnafond oli 2 miljonit eurot, võitja teenis 1,2 
ja kaotaja 0,8 miljonit eurot. 
Enne tiitlimatši algust olid Anand ja Topalov klassikalises males kohtunud 44 korral, 
sealjuures oli Topalov minimaalses eduseisus 11 võidu, 10 kaotuse ja 23 viigi juures. 
Tõotas tulla huvitav duell. 
 
Võitlus avapartiist alates 
 
MM-matš algas intrigeerivalt. Topalovil õnnestus avapartiis saada valgetega kiire 
võidupunkt pärast seda, kui tiitlikaitsja Anand läks avanguvalikuga ilmselgelt alt. Teises 
partiis võttis Anand valgetega aga revanši ja viigistas matši seisu. 
Järgnevateks partiideks võttis Anand mustadega üsna riskantse taktika – ta mängis julgelt 
avanguvarianti, mis jättis talle pika teoreetilise variandi lõpuks veidi passiivsema, võib-
olla isegi natuke surutud seisu, kuid oma täpse kaitsekunsti abil suutis ta need partiid 
enamasti viigistada. Seevastu valgetega saatis Anandi võidupüüdlusi edu taas neljandas 
partiis. Siis tuli aga tagasilöök mustadega kaheksandas partiis, taas oli Anandil veidi 
halvem lõppmäng, kuid tolles partiis ta ühel hetkel, olles viigile juba üsna lähedal, siiski 
eksis ja kaotas. Matši seis oli taas viigis – kõik algas jälle nullist. 
Matši viimane kolmandik algas viikidega, ehkki mõlemad mehed üritasid. Enne viimast 
partiid tundus juba väike eelis olevat Topalovil, sest temal olid otsustavaks heitluseks 
valged malendid. Viigilise matšiseisu korral tulnuks järgnevalt mängida võitja 
selgitamiseks kiir- ja välkmalet. 
Viimaseks partiiks valis Anand mustadega soliidse avanguvariandi – klassikalise 
lipugambiidi, võrdsustas seisu ja olnuks ilmselt valmis ka rahulippu heiskama, kuid just 
siis hakkas Topalov mängima edasi üsna riskantselt, tegi paar küsitava väärtusega 
manöövrit, seejärel veel kiirustades paar jämedat viga ja ühtäkki varises tema seis 
täielikult kokku. Anand viis kuningarünnaku veenvalt lõpuni, andmata vastasele 
pääsemiseks enam vähimatki lootust ja võitis nõnda kogu matši. 
 
Otsustav viimane partii 
 
Järgnevalt toome lugejateni MM-matši otsustava partii. Partii analüüsid on esitatud 
tuginedes erinevates rahvusvahelistes meediakanalites avaldatud tippmaletajate 



kommentaaridele. Peamiselt on kasutatud inglise ja vene keelsetel internetilehekülgedel 
avaldatud arvamusi. 
 
Veselin Topalov - Viswanathan Anand 
MM-matši 12. partii 
1.d4 d5 2.c4 e6 [Klassikaline ja soliidne – lipugambiit. See avang esines korduvalt 
legendaarsetes Anatoli Karpovi ja Garri Kasparovi vahelistes MM-matšide partiides.] 
3.Rf3 Rf6 4.Rc3 Oe7 5.Og5 [Alternatiiv on 5.Of4. Seejärel hargnevad pikad teoreetilised 
variandid, arusaadavalt pidi Anand sellekski käiguks valmis olema.] 
5...h6 6.Oh4 0-0 7.e3 Re4 8.Oxe7 Lxe7 9.Vc1 c6 10.Oe2 [Varasemalt oli populaarsem 
10.Od3, misjärel on huvitav mustal huvitav võimalus jätkata 10...Rxc3 11.Vxc3 Rd7!? 
12.0-0 (12.Lc2!?) 12...e5!] 10...Rxc3 11.Vxc3 dxc4 12.Oxc4 Rd7 13.0-0 b6 [Anand 
mõtles veidi ja tegi käigu, mis pole tema partiides varem esinenud. Alternatiiv on siin 
13...e5.] 14.Od3 c5 15.Oe4 Vb8 16.Lc2 [Seda käiku eelistab Venemaa tippsuurmeister 
Aleksander Grištšuk. Varasemalt üritasid valged siin enamasti paremust saavutada 
käiguga 16.La4, kuid pärast 16...Ob7 17.Oxb7 Vxb7 18.Vc1 Vd8 19.Lc2 a5 on laual 
võrdsus (nii mängiti partiis Rafael Vaganjan - Vladislav Tkatšov Kasahstanis Almatõs 
2008. aastal).] 
 

 
 
16...Rf6! [Poola suurmeistri Miroslaw Grabarczyki idee, ilmselt tuli see käik Topalovi 
jaoks mõnevõrra ootamatuna. Peamised teised võimalused selles seisus jätkamiseks on 
16...a5, 16...Ob7 ja 16...Oa6.] 17.dxc5 Rxe4 18.Lxe4 bxc5 [Avanguosa on läbi, õige aeg 
heita pilk seisuhinnangule. Musta etturistruktuur liputiival on rikutud, edaspidi tuleb olla 
hoolas etturi c5 kaitsmisel. Samas on musta oda oluliselt liikuvam ja ohtlikum kui valge 
ratsu. Seis on umbes võrdsete võimalustega.] 
19.Lc2 [Partiis Kaido Külaots - Miroslaw Grabarczyk (mängitud turniiril Taanis Borupis 
2008) järgnes 19.b3 Ob7 20.Lf4 Oxf3 21.Lxf3 Vfd8 22.Vfc1 Vd2 23.V1c2 Vbd8 24.g3 
Vxc2 25.Vxc2 Vd5 ja lõpptulemuseks fikseeriti peagi viik.] 19...Ob7 20.Rd2 Vfd8 21.f3 
Oa6 [Alles see käik on uuendus. Kuni siiani järgiti üht Saksamaal mängitud 
kirimalepartiid aastast 2000.] 
22.Vf2 [Veidi imelik käik, loogilisem olnuks jätkata 22.Vc1. Topalov ei pelga võitlust, 
komplikatsioone.] 22...Vd7 [Anand jätkab lihtsalt ja loogiliselt, vankrite topeldamine d-
liinil on ka parim plaan selles seisus.] 23.g3 [Valge kuningale on vaja ruumi teha, samas 
nõrgestab see käik kuningaseisu oluliselt.] 23...Vbd8 24.Kg2 Od3 25.Lc1 Oa6 [Vaikiv 



viigiettepanek? Käikude kordamine, juhul kui valge jätkaks nüüd 26.Lc2. Väga huvitav 
psühholoogiline moment selles partiis.] 
26.Va3 Ob7! [Käikude kordamisest loobunud Topalov hindab nüüd ja ka edaspidi oma 
seisu ilmselgelt üle.] 27.Rb3 Vc7 28.Ra5 Oa8! [Loomulikult ei loovuta must oma head 
oda valge ratsu vastu.] 29.Rc4 e5! 30.e4 f5! [Anand on teinud järjest täpseid käike, samas 
ka üsna loogilisi käike. Musta oda muutub aina tugevamaks jõuks. Järgneb katastroof.] 
 

 
 
31.exf5? [Õige oli 31.Rd2! fxe4 32.Rxe4 Oxe4 33.fxe4 Vd4 võrdsusega.] 31...e4! 
32.fxe4?? [Topalovi poolt taas  võrdlemisi kiirustades mängitud. 32.Ve3 exf3+ 33.Kg1 
Lg5 järel on mustal paremus.] 32...Lxe4+ 33.Kh3 Vd4! 34.Re3 
 

 
 
34...Le8!! [Võib-olla jäi see käik Topalovil kahe silma vahele? Igatahes edasine on 
valgele agoonia, Anand ei anna oma vastasele enam pääsemiseks võimalusi.] 35.g4 h5! 
36.Kh4 g5+!? [Võitis ka 36...Ld8+ 37.f6 hxg4.] 37.fxg6 Lxg6 38.Lf1 Vxg4+ 39.Kh3 
Ve7! 40.Vf8+ Kg7 41.Rf5+ [Imeilus matt tulnuks variandis 41.Vxa8 Vxe3+! 42.Vxe3 
Vh4+!! 43.Kxh4 Lg4#.] 
41...Kh7! 42.Vg3 Vxg3+ 43.hxg3 Lg4+ 44.Kh2 Ve2+ 45.Kg1 Vg2+ 46.Lxg2 Oxg2 [Nii 
mõnigi malehuviline arvas siinkohal ekslikult, et valge saab lipu tagasi võita ja seega 
partii päästa. Etturilõppmäng variandis 47.Vf7+ Kg6! 48.Vg7+ Kxf5 49.Vxg4 hxg4! 
50.Kxg2 Ke4 51.Kf2 Kd3 on aga tegelikult valgele lootusetu, seetõttu valib Topalov 
partiis teise tee.] 
47.Kxg2 Le2+ 48.Kh3 c4! 49.a4 a5 50.Vf6 Kg8! [Käigupuudus!] 51.Rh6+ Kg7 52.Vb6 
Le4 53.Kh2 Kh7! [Taas käigupuudus!] 54.Vd6 Le5 55.Rf7 Lxb2+ 56.Kh3 Lg7! 0:1. 
 
Margus Sööt, 



meistrikandidaat males 
 
Male MM-matš, Sofia (Bulgaaria) 24.04-11.05.2010 
Ees- ja perekonnanimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku 

Viswanathan Anand 0 1 ½ 1 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 6½ 

Veselin Topalov 1 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 0 5½ 
Märkus: hallil taustal tulemus tähistab mustade malenditega mängimist. 


