
Eestlased maleturniiril Soomes Jyväskyläs esiviisikus (I osa) 
 
Soomes Jyväskyläs toimus 5.-11. juulini mainekas rahvusvaheline maleturniir Heart of 
Finland, tänavune turniir oli arvult juba kahekümnes. Esimest kuni kolmandat kohta jäid 
jagama rahvusvahelised suurmeistrid Maksim Turov (Venemaa) ja Tomi Nybäck ning 
FIDE meister Tommi Luukkonen (mõlemad Soome) 7 punktiga 9st. 
114 osalejaga suurel lahtisel turniiril mängisid teiste seas kaasa ka Eesti maleparemikku 
kuuluvad rahvusvahelised suurmeistrid Kaido Külaots ja Meelis Kanep, rahvusvahelised 
meistrid Ülar Lauk, Kalle Kiik ja Tarvo Seeman ning naiste rahvusvaheline meister Leili 
Pärnpuu. 
 
Rahvusvaheline koosseis 
 
Meie meestest kogusid Kanep ja Külaots 6,5 punkti, millega jagasid 4.-11. kohta, 
lisanäitajate alusel oli Kanep neljas ja Külaots viies. Lauk, Kiik ja Seeman lõpetasid 
võistluse võrdselt 6 punkti peal, millega jagasid 12.-18. kohta, lisanäitajate põhjal sai 
Lauk 13., Kiik 14. ja Seeman 15. koha. Pärnpuu lõpetas turniiri 4,5 punktiga jagades 50.-
64. kohta, lisanäitajate alusel 56. koht. 
Turniiri korraldas Jyväs-Shakki maleklubi, mängiti üheksa vooru šveitsi süsteemis. 
Mängiti ajakontrolliga poolteist tundi kummalegi mängijale 40 käigule, seejärel 30 
minutit kuni partii lõpuni, kusjuures alates avakäigust lisandus kellale iga käigu 
sooritamise järel täiendavalt 30 sekundit. 
Turniir läheb traditsiooniliselt Rahvusvahelise Maleliidu (FIDE) reitingu arvestusse ja sel 
võistlusel on võimalik täita rahvusvahelisi tiitlinorme. Esikoha auhind oli turniiril 1000 
eurot, auhinna said kokku viis paremat. Samuti olid auhinnad naistele, noortele ja 
erinevates reitingugruppides mänginutele. 
Tänavusel turniiril oli väga rahvusvaheline koosseis, osalejaid oli koguni 11 riigist, 
esindatud olid Soome, Rootsi, Norra, Eesti, Venemaa, Holland, Belgia, Ungari, 
Inglismaa, Prantsusmaa, Itaalia. 
Heart of Finland maleturniirile ongi üsna iseloomulik, et peaaegu igal aastal võib selle 
turniiri mängijate nimekirjas kohata üsna rohkelt Eesti maletajaid. Nõnda samuti on 
mitmed eestlased jõudnud ka alates 1991. aastast toimuva traditsioonilise võistluse 
esikoha saavutanute nimekirja. 
 
Etturitemarss kaunis võidupartiis 
 
Järgnev partii on esitatud rahvusvahelise meistri Ülar Laugu kommentaaridega, millised 
ilmusid tema maleblogis Vaatleja (http://vaatleja10.blogspot.com/). 
 
Jari Järvenpää - Ülar Lauk 
Heart of Finland 2010, 2. voor 
2. voorus õnnestus mustadega läbi viia tõeline ilupartii – ei mäletagi, et keskmängus 
oleks suutnud oma etturitega vastase kaitsest läbi murda ja nende abil vastase kuningas 
matistada. 



1.e4 c5 2.Rf3 e6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rc6 5.Rb5 d6 6.c4 Rf6 7.R1c3 a6 8.Ra3 Oe7 9.Rc2 
[Partiiks ette valmistades nägin, et teooriat teadnuks vastane päris korralikult, kuid 
millegipärast otsustas ta hakata laua taga midagi uut leiutama.] 
9...b6 10.f4 Ob7 11.Od3 Vc8 [Sihikul on ettur c4.] 
12.Le2 Rd7 13.O-O Rc5 [Mustal on nüüd meeldiv võimalus valida hetk, millal vahetada 
välja valge rünnakuoda d3.] 
14.Oe3 O-O 15.Vfd1 [Valge eelnev mäng viitas justkui soovile alustada pealetungi 
kuningatiival, see käik ei lähe f2-f4-ga muidugi üldse kokku.] 
15...Lc7 16.Vac1 Of6 [Mustal on juba ähvardus Ra5 ning valgel on raskusi etturite e4 ja 
c4 kaitsmisega.] 
17.Oxc5 [Jällegi hea uudis mustale. Väli d4 kuulub nüüdsest musta viguritele ning 
mustaväljalisele odale pole enam oponenti.] 
17...bxc5 18.Re3 Rd4 [Kohe pärast selle käigu käimist sain aru, et kiirustasin pisut. 
Parem olnuks algul 18...g6 ning valgete võimalused kuningatiival rünnata on päris 
pisikesed.] 
19.Lf2 Vce8 [Kartsin siin 19...g6 peale 20.f5 Le7 21.Rg4, kuid sellele olnuks olemas 
tugev vastumäng  21...Oh4! 22.g3 exf5!] 
20.Rg4 Ld8 [Kulutasin eelmisel käigul olles uue plaani leidmiseks päris palju 
mõtlemisaega ja ei raatsinud enam seda kulutada variantide 20...Od8 21.f5 h5 vms peale. 
Tegelikult kuluks mustal mustaväljaline oda kindlasti ära...] 
21.e5 [Pidi loomulikult lööma 21.Rxf6+ Lxf6, partii ajal pidasin musta seisu pisut 
paremaks variandis 22.Ve1 e5 23.f5 Vb8. Õige ta ju on, aga suurem ülekaal olnuks 
kahjuks ikkagi hajunud.] 
 

 
 
21...Oh4! [Äärmiselt ebameeldiv torge. Valge ei soovi järgnevalt liigutada oma g-etturit, 
mis nõrgestaks pikka diagonaali.] 
22.Le3 [Mustal on korralik paremus ka variandis 22.g3 Of3 23.Oe2 Rxe2+ 24.Rxe2 
Oxg4 25.gxh4 Lb6.] 
22...dxe5 23.Rxe5 f6 [No nii, musta etturid alustavad edasitungi – vankrite toel jõuavad 
nad üllatavalt kiiresti 2. reale (!).] 
24.Rg4 f5 [Ratsut ei pidanud üldse e5-le tagasi laskma, kuid kartsin pisut oma kuninga 
eest kõigi etturitega plagama panemist – siiski 24...h5 25.Lh3 g5 26.Rf2 f5 oli tegelikult 
väga tugev.] 
25.Re5 g5 26.Re2 gxf4 27.Rxf4 a5 [Paljudes variantides kummitas vastulöök b2-b4.] 



28.Ob1? [Odal pole b1-l küll midagi teha. Punkti g2 ja 2. rida pidi kaitsma näiteks 
käiguga 28.Vd2, sellele plaanisin vastata 28...Lg5 29.Vf1 Lh6 ning ei kõlba näiteks 
30.Rd7 e5! 31.Rxc5 Oc6 32.Rd5 Lxe3+ 33.Rxe3 Oe7 34.Ra6 Og5 võiduseisuga mustale.] 
28...Lg5 29.Kf1 Lg7 30.Red3 [Taas väike kingitus mustale. Visam oli 30.Vd2 Og5 
31.Ve1 Lh6 32.g3.] 
30...e5 31.Rd5 Og5 32.Lg3 f4 33.Lh3 f3 34.g3 Oc8 35.Lh5 e4 36.Rxc5 e3 [Must ei taha 
isegi vankrit – pisut tuli lugeda vaid varianti pärast 37.Oxh7+] 
 

 
 
37.Oxh7+ Lxh7 38.Lxg5+ Kh8 [Musta strateegia täielik võit.] 
39.Vxd4 e2+ 0:1. 
 
Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 
 
 
 
MALETURNIIRI HEART OF FINLAND VARASEMAD VÕITJAD 
2009 GM Vitali Kunin (Saksamaa) 
2008 GM Kaido Külaots (Eesti) 
2007 GM Nordmunds Miezis (Läti) 
2006 IM Mikael Agopov (Soome) 
2005 GM Mihhail Rõtšagov (Eesti) 
2004 IM Tarvo Seeman (Eesti) 
2003 IM Tomi Nybäck (Soome) 
2002 IM Maksim Novik (Venemaa) 
2001 GM Mihhail Rõtšagov (Eesti) 
2000 GM Viktor Gavrikov (Leedu) 
1999 GM Viktor Gavrikov (Leedu) 
1998 GM Jevgeni Soloženkin (Venemaa) 
1997 GM Jaan Ehlvest (Eesti) 
1996 GM Igors Rausis (Läti) 
1995 IM Viktor Kuporosov (Venemaa) 
1994 GM Rainer Knaak (Saksamaa) 
1993 GM Aleksander Shneider (Ukraina) 



1992 GM Gennadi Kuzmin (Ukraina) 
1991 IM Jevgeni Dragomaretski (Venemaa) 
 
Märkus: GM – rahvusvaheline suurmeister, IM – rahvusvaheline meister 


