
Malesimultaan lõbustas Tallinna vanalinnapäevalisi 
 
Ajavahemikus 5.-13. juunini toimunud 29. Tallinna Vanalinna Päevade programmi 
kuulus tänavu ka malesimultaan, mis mängiti  6. juunil algusega kell 13 Tallinnas 
Harju tänava haljasalal (Harju tänav 40a). 
Malesimultaan kujutas endast paarissimultaani, kus Eesti esimaletaja Kaido Külaots ja 
Eesti üks andekamaid noormaletajaid Mark Lapidus tegid kordamööda käike. Mängiti 
20 laual, ilma malekelladeta. Simultaanil käikude tegemise korra ja muu sellise kohta 
andsid simultaaniandjad selgitusi enne simultaani algust – üks peamiseid reegleid 
sellistel simultaanidel on, et käik sooritatakse siis, kui simultaaniandja on malelaua 
juurde jõudnud. 
Simultaani kestvuseks oli planeeritud orienteeruvalt kaks tundi, kuid veidi enam kui 
tunniajalise mängu ja veidi enam kui poolte partiide lõppemise hetkel hakkas sadama 
vihma ning seetõttu tuli simultaan katkestada ja pooleliolevate partiide tulemused 
läksid otsustamisele. 
Selliste vabas õhus korraldatavate malepropaganda ürituste puhul on ilmal oluline 
roll. Ja ehkki kehva ilma korral oli plaanis simultaan läbi viia Kirjanike Majas (Harju 
tänav 1) sisetingimustes, siis kuna simultaani alguse ajal oli ilm Tallinnas kaunilt 
kevadine, otsustati mängida lageda taeva all nagu esiti plaanitud. Paraku pöördus ilm 
üsna kiiresti halvemuse poole ja vihmapilved muutusid aina ähvardavamateks. 
 
Mõnda simultaaniandjatest 
 
Kaido Külaots on rahvusvaheline suurmeister males, sündinud 28. veebruaril 1976 
Pärnus. Külaots on 7-kordne Eesti meister klassikalises males (1999, 2001, 2002, 
2003, 2008, 2009, 2010), ta on võitnud või jaganud esikohta mitmetel 
rahvusvahelistel maleturniiridel. Külaots on kuulunud Eesti malemeeskonda iga kahe 
aasta tagant toimuvatel maleolümpiatel alates 1998. aastast. 
Mark Lapidus on malega aktiivselt juba ligi kümme aastat tegelev noor maletaja, 
sündinud 27. detsembril 1995 Tallinnas. Lapidus on võitnud mitmeid esikohti ja 
medaleid Eesti noormeeste meistrivõistlustelt klassikalises males erinevates 
vanuseastmetes. Viimased kuus aastat on ta esindanud Eestit noorte rahvusvahelistel 
tiitlivõistlustel (maailmameistrivõistlused, Euroopa meistrivõistlused). 
Vahetult enne malesimultaani toimus Tallinnas Paul Kerese malemajas 3.-6. juunini 
BEKO noorte rahvusvaheline maleturniir, kus mängiti viies erinevas vanusegrupis. 
Kõige vanemate, kuni 18-aastaste noormeeste seas võitis turniiri just Mark Lapidus – 
seega igati õnnestunud partnerivalik Eesti esisuurmeistrile. 
Malesimultaanile kutsuti osalema 20 maletajat, malehuvilist. Kuna simultaan sai teoks 
vahetult pärast eelpool mainitud BEKO noorte rahvusvahelise maleturniiri lõpetamist, 
siis olid simultaanil osalejate seas tublimad mängijad nimetatud noorteturniirilt. 
Samuti olid kutsutud osalejate seas mitmed tuntud ühiskonnategelased – poliitikud, 
ajaloolased, kirjanikud, teatriinimesed, ettevõtjad jne. 
 
Simultaaniandjate saldo: 17 võitu, 1 kaotus, 2 viiki 
 
Ainukese võidu simultaaniandjate üle saavutas Fenno-Ugria Asutuse nõunik Jaak 
Prozes, viiki suutsid mängida ajaloolane, haridustegelane ja kirjastaja Andres 
Adamson ning noormaletaja Ilja Gabovitš. Ülejäänud 17 partiid lõppesid aga 
simultaaniandjate võiduga. 



Simultaani tegi ainulaadseks veel asjaolu, et mitmetele osalejatele pakkus simultaani 
ajal nii-öelda nõuandja teenust valitsev Eesti naiste meister klassikalises males Tuuli 
Vahtra, kes on korduvalt tulnud ka Eesti noortemeistriks neidude erinevates 
vanuseastmetes. 
Tuuli Vahtra oli tunnistajaks ka Jaak Prozese võidupartii juures, maleblogi 
Vaadeldaja vahendusel kommenteeris ta selle partii kulgu järgnevalt: “Jaak alustas 
mängu vaikselt ning seisis kindlalt ühtegi olulist viga tegemata. Kaido ja Mark 
vangerdasid pikalt ning üritasid kuningatiival mängijat rünnata, kuid Jaak kaitses 
edukalt seisu ning haaras simultaaniandjate ebatäpsuse järel kindlalt initsiatiivi. 
Järgnes mõni väga tugev käik ning valge seis varises kokku ja Kaido ulatas vastasele 
käe.” 
Simultaani korraldas Maleakadeemia Vabaettur, ettevõtmise heale õnnestumisele 
aitasid kaasa Tallinna Kesklinna Valitsus ja Eesti Male Toetusühing. 
 
Kaido Külaots / Mark Lapidus - Ivo Jurno 
1.e4 c5 2.Rf3 d6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rc6 5.Rc3 Rf6 6.Oe2 e6 7.0-0 Oe7 8.Oe3 0-0 9.f4 
Od7 10.Of3 Rxd4 11.Lxd4 Oc6 12.Vad1 Lc7 13.Lc4 a6 14.a4 Vad8 15.Lb3 h5 
16.Ob6 Lb8 17.Oxd8 Vxd8 18.Kh1 Rg4 19.Oxg4 hxg4 20.Lc4 Vc8 21.Le2 g3 
22.hxg3 b5 23.axb5 axb5 24.Le3 b4 25.Rb1 Lb7 26.Vfe1 f6 27.Rd2 Kf7 28.Rc4 
Vh8+ 29.Kg1 d5 30.exd5 Oxd5 31.Rb6 Oxg2 32.Lxe6+ Kg6 33.Lg4+ Kf7 34.Vxe7+ 
Lxe7 35.Vd7 Lxd7 36.Lxd7+ Kg6 1:0. 
 
Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 


