
Eesti meeskonnalt maleolümpial tubli tulemus 
 
Venemaal Hantõ-Mansiiskis toimus 19. septembrist kuni 4. oktoobrini arvult 39. 
maleolümpia. Eesti meeskond sai 14 matšipunktiga 22st tubli 26. koha, meie naiskond 
lõpetas 11 matšipunktiga 22st 54. kohal. Meeskondlikult võitis Ukraina ja 
naiskondlikult Venemaa. 
Eesti meeskonna lõppsaldo olümpiaturniiril oli kuus matšivõitu (alistati voorude 
järjekorras Guernsey saared, Uruguay, Belgia, Saksamaa, Kasahstan, Filipiinid), kaks 
-viiki (Venemaa III, Colombia) ja kolm -kaotust (alistuti Vietnamile, Poolale, 
Kreekale). Turniiritabelis jagasid meie mehed 14 matšipunktiga (matšivõit 2 punkti, 
viik 1 punkt, kaotus 0 punkti) 20.-29. kohta 149 meeskonna seas, lisanäitajate alusel 
oli lõplik koht 26. Olgu öeldud, et Eesti meeskond sai stardis meeste keskmise 
Rahvusvahelise Maleföderatsiooni FIDE reitingu alusel 48. paigutuse. 
Meeskonna saavutatud tulemuse väärtust näitab tõsiasi, et ükski Eesti koondisest 
turniirieelselt kehvema paigutuse saanud meeskond meie koondisest ettepoole ei 
tulnud, küll aga jäid mitmed eeldatavalt tugevamad esindused meie meeskonna 
seljataha. Nii näiteks jäid tahapoole 13 matšipunkti kogunud Bulgaaria (8. asetus, 
esimesel laual eksmaailmameister Veselin Topalov), Gruusia (20. asetus, väga tugev 
ja ühtlane rahvusvahelistest suurmeistritest koosnev võistkond, kaotasid kolm viimast 
matši), Serbia (21. asetus), samuti 12 matšipunktiga piirdunud Norra (23. asetus, 
esimesel laual maailma esimaletaja Magnus Carlsen) jne. 
Alates 1992. aastast, mil Eesti on olnud taas iseseisva riigina iga kahe aasta tagant 
toimuval maleolümpial esindatud, on meeskondlikult parem lõppkoht saavutatud vaid 
Moskvas 1994 (17.), Manilas 1992 (25.) ja Istanbulis 2000 (25.). Kõigil ülejäänud 
maleolümpiatel on Eesti meeskonna koht jäänud neljandasse või viiendasse 
kümnesse. Seega võib meeskonna esinemise lugeda igati kordaläinuks. Meie 
lähinaabrite kohad: Rootsi 34., Leedu 35., Norra 51., Soome 59., Läti 69. 
 
Võidukad Ukraina meeskond ja Venemaa naiskond 
 
Eesti naiskond kogus viis matšivõitu (alistati voorude järjekorras Etioopia, 
Kõrgõzstan, Colombia, nägemispuudega naiste koondis – IBCA, Bosnia ja 
Hertsegoviina), ühe -viigi (Türkmenistaniga) ja viis -kaotust (alistuti USA-le, 
Rumeeniale, Mongooliale, Saksamaale, Türgile). Turniiritabelis jagasid meie naised 
11 matšipunktiga 49.-65. kohta 115 naiskonna seas, lisanäitajate alusel oli lõplik koht 
54. Stardis sai meie naiskond keskmise reitingu alusel 49. paigutuse, lõppkoht seega 
ligilähedane algsele paigutusele. 
Samas peab naiskonna puhul tõdema, et kehvema lõppkohaga kui 54. koht pole meie 
naised kunagi maleolümpialt naasnud. Senine kõige tagasihoidlikum lõppkoht oli 
naiskonnal ette näidata Bledist 2002 (43.). Viimastel aastatel on seevastu stabiilselt 
saavutatud koht kolmekümnenda koha piirimail. Meie lähinaabrite kohad: Leedu 20., 
Läti 31., Rootsi 41., Norra 53., Soome naiskond ei osalenud. 
Eesti meeskonda esindasid maleolümpial laudade järjekorras rahvusvahelised 
suurmeistrid Kaido Külaots ja Meelis Kanep, rahvusvahelised meistrid Olav Sepp, 
Aleksandr Volodin ja Tarvo Seeman (meeskonna kapten rahvusvaheline meister Kalle 
Kiik) ning naiskonda rahvusvaheline meister Tatjana Fomina, FIDE meister Valeria 
Gansvind, rahvusvaheline meister Leili Pärnpuu, FIDE meister Tuuli Vahtra ja Triin 
Narva (naiskonna kapten FIDE meister Jaan Narva). 
Meeskondlikult tuli maleolümpia võitjaks Ukraina koosseisus rahvusvahelised 
suurmeistrid Vassili Ivantšuk, Ruslan Ponomarjov, Pavel Eljanov, Zahar Jefimenko ja 



Aleksander Moisejenko. Ukraina kogus 19 matšipunkti 22st, sealjuures võideti 
kaheksa, viigistati kolm ja ei kaotatud ühtegi matši – tegemist oli ainsa meeskonnaga, 
kes suutis olümpiaturniiril matšikaotust vältida. Teise koha sai Venemaa I võistkond 
(rahvusvahelised suurmeistrid Vladimir Kramnik, Aleksander Grištšuk, Pjotr Svidler, 
Sergei Karjakin ja Vladimir Malahhov) 18 matšipunktiga ja kolmanda koha Iisrael 
(rahvusvahelised suurmeistrid Boriss Gelfand, Emil Sutovski, Ilja Smirin, Maksim 
Rodštein ja Viktor Mihhalevski) 17 matšipunktiga. 
Naiskondade arvestuses oli teistest selgelt parem Venemaa esindusnaiskond 
koosseisus rahvusvaheline suurmeister Tatjana Kossintseva, rahvusvaheline meister 
Nadežda Kossintseva, rahvusvaheline suurmeister Aleksandra Kostenjuk, 
rahvusvaheline meister Alissa Galjamova ja naiste rahvusvaheline suurmeister 
Valentina Gunina. Venemaa I võistkonna üleolek oli muljetavaldav – võideti kõik 11 
matši, esikoht saadi seega 22 matšipunktiga 22st. Teise koha sai Hiina 18 
matšipunktiga ja kolmanda koha tiitlikaitsja Gruusia 16 matšipunktiga. 
 
Aleksandr Volodin täitis taas suurmeistrinormi 
 
Maleolümpia on võistkonnavõistlus, kus konkreetses matšis esindab võistkonda 
neljaliikmeline meeskond / naiskond. Igal koondisel on õigus võtta olümpiale kaasa 
üks varumängija, üldjuhul enamus koondisi ka seda võimalust kasutab. 
Eesti mehed tõid võistkonnale punke järgnevalt: Külaots 5 punkti 10st (+2, =6, -2), 
Kanep 5,5 punkti 10st (+3, =5, -2), Sepp 5,5 punkti 10st (+3, =5, -2), Volodin 7,5 
punkti 10st (+6, =3, -1) ja Seeman 2 punkti 4st (+1, =2, -1). 
Eriti hästi esines meestest Aleksandr Volodin, kes täitis taas rahvusvahelise 
suurmeistri normi. Meenutame lugejaile, et alles augustis täitis Volodin juunioride 
maailmameistrivõistlustel Poolas rahvusvahelise suurmeistri normi esmakordselt. 
Kuna maleolümpial on normitäitmine topeltkaaluga, siis tähendab see, et Volodin 
peab viima veel oma FIDE reitingu 2500 punktini ja seejärel on tal kõik 
rahvusvahelise suurmeistri tiitli saamiseks vajalikud nõuded täidetud. 
Volodini individuaalsest tulemusest ehk tähtsamgi on see, et noormehe sooritustel oli 
oluline roll Eesti meeskonna edus – Volodini partii tulemusel oli otsustav tähtsus 
matšivõitudes Saksmaa ja Filipiinidega (Eesti võitis 2,5:1,5) ning matšiviikides 
Venemaa III ja Colombiaga. 
Teised Eesti mehed võivad oma tulemusega olümpiaturniiril enam-vähem rahule 
jääda. Kui Volodin sai olümpiaturniiriga juurde 25 reitingupunkti (tema reiting kerkib 
2458-ni), siis ülejäänud esinesid võimetekohaselt – Külaotsa reiting ei muutu, Kanep 
sai juurde kaks ja Sepp kolm reitingupunkti ning Seeman kaotas neli reitingupunkti. 
Eesti naised tõid võistkonnale punke järgnevalt: Fomina 1 punkt 8st (+1, =0, -7), 
Gansvind 5,5 punkti 11st (+3, =5, -3), Pärnpuu 4,5 punkti 8st (+3, =3, -2), Vahtra 5,5 
punkti 10st (+4, =3, -3) ja Narva 5 punkti 7st (+5, =0, -2). 
Eesti naistest ebaõnnestus täielikult meie ühe kogenuima koondislase Fomina etteaste, 
kes kaotab olümpiaturniiri tulemusel koguni 49 reitingupunkti. Gansvindi reiting 
olümpiaturniiri tulemusel ei muutu, Pärnpuu saab juurde 19, Vahtra 6 ja Narva 28 
reitingupunkti. 
Maleolümpial mängiti kokku 11 vooru šveitsi süsteemis ajakontrolliga poolteist tundi 
kummalegi vastasele 40 käigule, seejärel lisandus pool tundi kummalegi vastasele 
partii lõpuni. Täiendavalt lisandus kellale alates avakäigust iga käigu sooritamise järel 
30 sekundit. Järgmises malenurgas tutvustame maleolümpial mängitud paremaid 
partiisid. 
 



Aleksei Pridorožnõi (Venemaa III, 2556) - Aleksandr Volodin (Eesti, 2433) 
Maleolümpia 2010, 8. voor 
1.e4 c5 2.Rf3 e6 3.b3 Rc6 4.Ob2 d5 5.exd5 exd5 6.Ob5 Rf6 7.O-O Oe7 8.Re5 Lc7 
9.Ve1 Oe6 10.d3 O-O 11.Oxc6 bxc6 12.Rd2 Od6 13.Rdf3 Vae8 14.h3 h6 15.Ld2 Oc8 
16.Ve2 Ve7 17.Vae1 Vfe8 18.Ld1 Rh5 19.Rg4 Oe6 20.g3? [Esimene ebatäpsus, 
parem oli 20.Oc1.] 
 

 
 
20...Oxg3! 21.Rxh6+? [See vastukahing pole korrektne, parem oli 21.fxg3 Oxg4 
22.Oe5 Vxe5 23.Vxe5 Vxe5 24.hxg4 Vxe1+ 25.Lxe1 Rf6 26.g5.] 
21...gxh6 22.fxg3 Oxh3 23.Oe5 Ld7 24.Rh2? [Pikemat vastupanu võimaldas 24.Kf2 
f6 25.Of4 Vxe2+ 26.Vxe2 Rxf4 27.gxf4.] 
24...Og4 25.Rxg4 Lxg4 [Edasine on tehnika küsimus ja must tuleb ülekaalu 
realiseerimisega veatult toime.] 
26.d4 f6 27.Vh2 Lxd1 28.Vxd1 fxe5 29.Vxh5 cxd4 30.Vxh6 Ve6 31.Vh5 Kg7 
32.Kg2 Vh6 33.Vxh6 Kxh6 34.b4 Kg5 35.Kf3 Vb8 36.a3 a5 37.bxa5 Va8 38.a4 Vxa5 
39.Va1 e4+ 40.Ke2 Kg4 41.Va3 c5 42.Kf2 Kf5 43.Ke2 c4 44.Kf2 Ke5 45.Ke2 d3+ 
46.cxd3 cxd3+ 47.Ke3 Vc5 48.Va2 d4+ 49.Kd2 Vc3 50.a5 e3+ 51.Kd1 e2+ 52.Kd2 
Vc2+ 0:1. 
 
Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 


