
Norra imelapse Magnus Carlseni edutee jätkub 
 
Vaid mõned aastad tagasi, 2006. aasta novembri alguses kirjutasime siinsamas „Eesti 
Päevalehe“ veergudel toona 15-aastasest male imelapsest norralasest Magnus Carlsenist. 
Toona märkisime, et tegemist on ühe noorema rahvusvahelise suurmeistri tiitlini jõudnud 
maletajaga, kellelt oodatakse suurt tulevikku. On hea meel tõdeda, et ootustes pole tulnud 
pettuda. 
30. novembril 1990 Norra pealinna Oslo lähedal asuvas Lommedaleni linnakeses 
sündinud Carlsen saab tänavu sügisel 20-aastaseks, kuid on oma noorusele vaatamata 
kerkinud juba Rahvusvahelise Maleföderatsiooni (FIDE) reitingutabelis maailma 
esimaletajaks. Pole põhjust kahelda, et lähematel aastatel saab just sellest noormehest ka 
peamine maailmameistri tiitli nõudleja. 
FIDE reitingutabelis märgitakse Carlseni reitinguks mai alguse seisuga 2813, talle 
järgnevad eksmaailmameistrid Veselin Topalov (Bulgaaria) 2812 ja Vladimir Kramnik 
(Venemaa) 2790 ning valitsev maailmameister Viswanathan Anand (India) 2789, 
järgnevatel on reitingupunkte vähem. 
 
Magnus Carlseni superesitus Rumeenias 
 
Carlseni edasirühkimine FIDE reitingutabelis pole aga sugugi mitte lõppenud, juunis 
võitis ta veenvalt Rumeenias tugevakoosseisulise turniiri ja kasvatas seeläbi oma jooksva 
reitingu koguni 2826 punktini – see on läbi aegade teine reiting pärast legendaarse Garri 
Kasparovi omaaegset rekordit 2851, milleni Kasparov jõudis 1999. aastal. 
14.-25. juunini toimus Rumeenias Medias kuue osalejaga kaheringiline maleturniir 
kõlava inglise keelse nimega 4th Kings Tournament. Lõpptabel on muljetavaldav: 
Carlsen võitis turniiri 7,5 punktiga 10st (performance 2918!), kaotamata ainsatki partiid – 
tema kontosse jäi viis võitu ja viis viiki. 
Kusjuures Carlseni vastasteks olid sel turniiril maailma absoluutsesse tippu kuuluvad 
rahvusvahelised suurmeistrid. Carlseni järel jagasid teist-kolmandat kohta Teimour 
Radžabov (Aserbaidžaan, FIDE reiting 2740) ja Boriss Gelfand (Iisrael, 2741) 5,5 
punktiga, järgnesid eksmaailmameister Ruslan Ponomarjov (Ukraina, 2733) 4,5, Liviu-
Dieter Nisipeanu (Rumeenia, 2672) 4 ja Wang Yue (Hiina, 2752) 3 punktiga. 
Turniir oli väga võitluslik, kui tavapäraselt on maailma tippturniiridel viikidega lõppevate 
partiide koguarv kaugelt enam kui 50% ja peamiselt saavutatakse võidupunkte valgete 
malenditega mängides, siis seekord oli üldpilt üsna tavatu. Turniiril mängiti kokku 30 
partiid (kuus osalejat, topelt ringsüsteem, kümme vooru, igas voorus kolm partiid), 
sealjuures lõppes viigiga 15 partiid (50%), valge võiduga 7 partiid (23%) ja musta 
võiduga 8 partiid (27%). 
 
Efektne võidupartii avanguteoreetilises duellis 
 
Järgnevalt vaatleme, kuidas Carlsen alistas Rumeenia esimaletaja Nisipeanu, 
avanguteoreetilises duellis üllatas norralane oma vastast juba õige varakult ja saavutas 
mustadega uskumatult kiirest otsustava paremuse. 
 



Nisipeanu - Carlsen 
Medias 2010, 5. voor 
1.e4 c5 2.Rf3 d6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6 5.Rc3 g6 [Carlsen valib mustadega Sitsiilia 
avangu Draakoni variandi, mida on tema partiides esinenud ka varasemalt.] 
6.Oe3 Og7 7.f3 Rc6 8.Ld2 0-0 9.0-0-0 d5 [Sitsiilia Draakoni variant on tuntud oma 
kompromissituse poolest, tavaliselt tekivad mõlemale poolele häid rünnakuvõimalusi 
pakkuvad seisud, iseloomulik on vangerdamine erinevatele tiibadele nagu käesolevaski 
partiis. Valge üritab rünnata kuningatiival, must liputiival. Tekkinud on vägagi 
iseloomulik seis sellele variandile – valge loodab pärast seisu mõningast lihtsustumist 
saavutada läbi tsentriväljade parema kontrollimise mõningase paremuse.] 
10.Kb1 Vb8 [Must valmistab ette rünnakut liputiival. Pärast vahetust c6-l asetseb vanker 
ideaalsel positsioonil poolavatud b-liinil ja osutub väga tõhusaks ründejõuks. Peavariant 
on 10...Rxd4 11.e5! nagu mängiti näiteks partiis Nisipeanu - Radžabov, Kings 
Tournament 2009. Võib arvata, et Carlsen oli käesolevaks partiiks teinud vägagi 
korraliku avanguteoreetilise ettevalmistuse.] 
11.Rdb5 a6 12.Ra7 [Valge ratsu rändas näiliselt imelikule väljale a7, kuid tegu on 
teoreetilise variandiga ja kuni käesoleva partiini loeti seda valgele soodsaks. Samas 
tundub selle partii valguses, et valge peab edaspidi otsima paremust variantidest 11.Oe2 
või 11.h4 h5 12.Oe2, mitte võtma ette ratsuga eksirännakuid malelaua äärele.] 
12...e6 13.g4 [Teine võimalus on siin jätkata 13.exd5, kuid tundub, et nii pärast 13...exd5 
kui ka 13...Rxd5 on mustal küllaldane vastumäng.] 
13...Ve8! [Müstiline vaikne vankrikäik, sarnaselt musta kümnendale käigule. Valgete 
malendite juhile tuli see käik ilmselgelt ootamatuna ja pani pikalt mõtlema. Must 
paigutab oma malendid ideaalsetele positsioonidele valmistudes niiviisi seisu avamiseks, 
valgel ei ole lihtne leida head mänguplaani. Tavapäraselt on siin seisus mustadega 
jätkatud 13...Lc7, Carlseni valik tundub aga käesoleva partii valguses palju tugevam.] 
14.g5 Rh5 [Tegelikult on alles see käik uuendus, kuid tuleb siiski tunnistada, et juba 
13...Ve8 on väga haruldane jätk. Varem on selles seisus jätkatud ebaõnnestunult 
14...Rd7? 15.exd5 exd5 16.Rxd5 Rde5 17.Ob6 Ld7 18.f4 Rf3 19.Lf2 Rfd4 20.Oc4 valge 
võiduga Balogh - Fier, Peking 2008 (välkmale).] 
15.Of2 [Kriitiline moment. Valge viib oda ära e-liinilt, selle liini avamise ootuses 
paigutas must e-liinile paar käiku tagasi oma vankri. Samas säilib seeläbi valge äärele 
sattunud ratsu probleem – kuidas tuua ratsu mängu tagasi? Tundub, et valge pidi 
siinkohal jätkama 15.Rxc8 d4 (nõrgem on 15...Vxc8 16.exd5 exd5 17.Rxd5) 16.Of2 
Vxc8 17.Re2 ja valgel on normaalne seis, ehkki must on lahendanud kõik 
avanguprobleemid.] 
15...Od7! 16.exd5 exd5 17.Lxd5? [Taas kriitiline moment ja tegelikult partii otsustav 
hetk, valge eksib rängalt. Nisipeanu arvas ilmselt jätkuvalt, et valgel on paremus, 
tunnetamata seisu ohtusid. Hädavajalik oli siinkohal jätkata 17.Rxd5 Oe6 18.c4 (valgele 
on halb jätkata 18.Rxc6 bxc6 19.Rb6 Od5!) 18...Of5+ 19.Ka1 (siingi on valgele halb 
jätkata 19.Od3 Oxd3+ 20.Lxd3 Lxg5) 19...Va8 20.Rxc6 bxc6 21.Rc3 La5 ja musta seis 
on eelistatavam, kuid valgel on siiski enam-vähem rahuldav positsioon.] 
17...Re5 18.Lb3 Lxg5 [Pärast g5-etturi langemist on seis valgele nukker – materjal on 
küll võrdne, kuid valge ratsu on äärel mängust väljas ja valge kuningatiiva etturite 



struktuur on lõhutud, põhimõtteliselt on partii valgete jaoks kaotatud. Ilmselt tulnuks 
vältida g5-etturi loovutamist mängides näiteks 18.h4 Oe6 19.Lc5 Rd7 20.Lb4.] 
 

 
 
19.Re4 Lf4 20.Oe2 Oe6 21.La3 Rc4 22.Oxc4 Oxc4 23.Rd6 Of8 24.Vd4 Le5 [24...Lg5 
ideega jätkata 25.Vxc4 Lg2! oli samuti tugev.] 
25.Vxc4 Oxd6 [Veel kiiremini võitis 25...Le2 26.Lc3 (26.Ld3 Lxf2 27.Rxe8 Vxe8 
28.Vd4 Rf4 29.Ld2 Re2 musta võiduga) 26...Oxd6 27.Od4 Oxh2. Siiski on ka partiijätk 
võiduks piisav, lisaks kummitas valgete malendite juhti partiis juba ajapuudus, mis musta 
võidule mängimist veelgi lihtsustab.] 
26.Ld3 Of8! 27.a4 Vbd8 28.Lb3 Ld5 29.Vc3 Ld2 30.Oe3 [Viimane võimalus osutada 
pikemalt vastupanu oli 30.Vc7.] 
30...Le2 31.Ob6 Vd1+ 0:1. [Valge alistus, sest jätkata olnuks lootusetu: 32.Vxd1 Lxd1+ 
33.Ka2 Ve1 34.Lc4 La1+ 35.Kb3 Vb1 otsustava rünnakuga.] 
 
Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 


