
Malesimultaanidega ümber Eestimaa 
 
Käesoleva aasta suvel käivitati esmakordselt üks omamoodi huvitav malevõistluste 
sari – malesimultaanide turnee „Avastame Eestimaad!“. Ettevõtmise eesmärgiks oli 
malesimultaani kui mänguvormi populariseerimine, malele positiivse tähelepanu 
tõmbamine ning malemängu tutvustamine erinevais Eestimaa paigus toimuvate 
suveürituste ja -festivalide raames (suurte rahvaürituste raames). 
2010. aastal kuulus malesimultaanide turnee „Avastame Eestimaad!“ koosseisu kokku 
kolm simultaani – Viljandi pärimusmuusika festivali malesimultaan, Toila Oru pargi 
promenaadi malesimultaan ja Tallinna Jäätisepeo malesimultaan. 
Viljandis toimunud malesimultaanil said malehuvilised võimeid võrrelda Eesti 
esimaletaja ja seitsmekordse Eesti meistri Kaido Külaotsaga, Toilas oli 
simultaaniandjaks kuuekordne Eesti meister Olav Sepp ning Tallinnas Jäätisepeol 
tegid kordamööda käike kaheksakordne Eesti naiste meister Tatjana Fomina ja 2010. 
aasta Eesti naiste meistrivõistluste hõbe Triin Narva. 
Malesimultaanide turnee „Avastame Eestimaad!“ heale õnnestumisele aitasid kaasa 
Hasartmängumaksu Nõukogu ja Eesti Male Toetusühing. Järgmisel aastal võiks ehk 
mõelda simultaanidesarja veelgi suuremas mahus läbiviimisele, sest üldine huvi 
selliste ürituste vastu on suur. Järgnevalt toimunud simultaanidest lähemalt. 
 
Viljandi pärimusmuusika festivali malesimultaan 
 
Viljandi pärimusmuusika festivali raames toimus malesimultaan Viljandis Köleri 
pargis 23. juulil algusega kell 17:00, simultaaniandjaks oli Eesti esimaletaja Kaido 
Külaots. 
Kaido Külaots on rahvusvaheline suurmeister males, sündinud 28. veebruaril 1976 
Pärnus. Külaots on seitsmekordne 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. 
Viljandis mängiti kümnel laual, ilma malekelladeta. Enne simultaani algust selgitas 
Kaido Külaots osalejatele põgusalt käikude tegemise korda ja muid tingimusi ning 
seejärel võis mäng alata. 
Kuna mitmed partiid lõppesid üsna kiiresti ja samas oli simultaanil mängida tahtjaid 
rohkem kui esialgu laudade taha istuma mahtus, siis anti lisaks alustanutele veel 
mõnele huvilisele mänguvõimalus. Kokku tuli suurmeistril mängida 14 malesõbraga, 
Eesti esinumbril läks korda alistada kõik 14 vastast. Simultaan kestis veidi vähem kui 
poolteist tundi. 
Sellised vabas õhus toimuvad üritused sõltuvad väga palju ilmast, vihmasadu võib 
kogu ettevõtmise nurjata. Kui Viljandi simultaan algas mõnusates ilmastikuoludes, 
siis veidi pärast simultaani algust hakkaski sadama vihma. Siiski ei lasknud ei 
simultaaniandja ega ka mängijad end väikesest suvisest vihmast häirida ja simultaan 
mängiti katkestusteta lõpuni. 
 
Toila Oru pargi promenaadi malesimultaan 
 
Toila Oru pargi promenaadi malesimultaan toimus 21. augustil kell 16:00 Oru pargi 
lossiplatsil, simultaaniandjaks oli kuuekordne Eesti meister Olav Sepp. 
Olav Sepp on rahvusvaheline meister males, sündinud 5. mail 1969 Tallinnas. Sepp 
on kuuekordne Eesti meister klassikalises males (1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 



1995), ta on täitnud kolmel korral rahvusvahelise suurmeistri normi – viimati 2010. 
aasta alguses Paul Kerese mälestusturniiril Tallinnas. Sepp on kuulunud Eesti 
malemeeskonda iga kahe aasta tagant toimuvatel maleolümpiatel 1992., 1994., 1996., 
2000., 2004., 2006. ja 2008. aastal. 
Malesimultaanile registreeriti osalejaid mitu nädalat enne simultaani algust e-kirja 
teel, samuti oli võimalus registreeruda kohapeal. Ka Toilas mängiti kümnel laual, ilma 
malekelladeta. Kuid kuna osalejate arvu ei piiratud – kõik soovijad võisid vabade 
kohtade olemasolul ka pärast simultaani ametlikku algusaega ettevõtmisega liituda – 
siis seetõttu kujunes simultaani kestvuseks umbes kolm ja pool tundi. 
Olav Sepp jõudis simultaani käigus lisaks käikude tegemisele jagada osalejatele 
rohkelt õpetussõnu ja soovitusi, kuid osutus osalejate jaoks siiski liiga tugevaks 
vastaseks ning kaotusest polnud Toilaski pääsu ühelgi vastasel. 
 
Tallinna Jäätisepeo malesimultaan 
 
28. augustil Tallinna Lauluväljakul toimunud noortele suunatud Jäätisepeo raames 
toimus koguni kaks järjestikust malesimultaani – algusega kell 12:30 ja kell 15:00. 
Simultaaniandjateks olid kaheksakordne Eesti naiste meister Tatjana Fomina ja 2010. 
aasta Eesti naiste meistrivõistluste hõbe Triin Narva. 
Tatjana Fomina on rahvusvaheline meister males, sündinud 26. aprillil 1954 
Tallinnas. Fomina on kaheksakordne Eesti naiste meister klassikalises males (1977, 
1978, 1983, 1989, 1992, 1998, 2002, 2003). Fomina on kuulunud Eesti naiskonna 
koosseisu iga kahe aasta tagant toimuvatel maleolümpiatel 1992-2002, ta kuulub 
maleolümpia naiskonna liikmete hulka ka käesoleval aastal. 
Triin Narva on sündinud 12. novembril 1994. Triin Narva on 2010. aasta Eesti naiste 
meistrivõistluste hõbe ja 2009. aasta Eesti naiste meistrivõistluste pronks, ta on 
võitnud kolmel viimasel aastal (2008-2010) Eesti kuni 18-aastaste neidude 
meistrivõistlused. Maleolümpia debüüdi Eesti koondises teeb Triin Narva 2010. aasta 
septembris-oktoobris. 
Mõlema Jäätisepeo raames toimunud malesimultaani puhul oli tegemist 
paarissimultaaniga – simultaaniandjad tegid käike kordamööda. Mängiti 
kaheteistkümnel laual, registreerimine ja mõningane mängureeglite tutvustamine 
toimus võistluspaigas enne simultaani algust. 
Kell 12:30 alanud malesimultaan vältas orienteeruvalt poolteist tundi, 
simultaaniandjatel läks korda alistada kõik 12 vastast. Kell 15:00 alanud 
malesimultaan kestis umbes tunni, taaskord õnnestus simultaaniandjatel oma vastased 
(11) alistada. 
 
Kaido Külaots - Uku Valner ja sõbrad 
Viljandi pärimusmuusika festivali malesimultaan 2010 
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Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 


