Kandidaatide turniir (3-6)
Loovusel ja enesekindlusel pole piire
Berliinis toimuv kandidaatide turniir on hoo tõeliselt üles võtnud ning tormiline algus on saanud
suurepärase jätku, pakkudes pealtvaatajatele ja fännidele tõelist vaatemängu. Pärle on tulnud üksteise
järel mitmeid ja pea igas voorus on vähemalt üks mäng, millega oleks patt mitte tutvuda. Kui neid
mänge otseülekandes vaadata siis võib vahepealne pausi tegemine tuue tõelise „ohhoo!“ efekti, sest
mõnikord ei tunne sa tagasi tulles eelnevat seisu äragi.
Esimeseks tõeliseks pärliks oli Kramniku kolmanda vooru partii Aronjaniga, kellest viimane
pahaaimamatult peidetud miini otsa komistas. Kramniku 8. käigul tehtud avanguuuendusele ei suutnud
ta mingit reaalset vastupanu osutada ning kahekümnendaks käiguks oli Kramnikul mustade
malenditega laual võiduseis, mis lubas tal juba paari käigu pärast Morphy-laadsete mattide otsimist.
Aronjan ei lasknud ennast sellest heidutada ning
järgmises voorus suutis ta Karjakini avangus segadusse
ajada. Karjakin: „Tegelikult ma valmistusin selleks
variandiks... aga ma ajasin käigujärjekorra sassi. Siin
oleks pidanud koheselt Vh3 käima, aga ma alustasin
Vb1-ga ning see oli väga tähtis. Pärast Rc5-te tundsin
ma ennast nagu Levon pärast eelmise vooru Vg8-t.
Selle asemel, et paremuse nimel mängida, oled sa pärast
10. käiku valgetega selgelt halvemas seisus.“
Kaitseminister sai endale sellega järjekordse võimaluse
oma hüüdnime valiidsust tõestada, minnes varsti
halvemasse lõppmängu lootusega see kuidagi ära hoida.
Aronjani jaoks oli see aga kuldseks võimaluseks oma
eelmise vooru kaotus heastada ning paremusest sai
Tegu oleks teoreetilise seisuga, kui musta ratsu oleks
väljal e5, kuid c5-le saades on musta seis lihtsalt parem paarikümne käiguga armeenlase esimene võit.
(Karjakin - Aronjan)

Kellele ei meeldi Ameerika mäed?
Teine esimeste voorude ebaõnnestuja, Wesley So, on pärast
kohutavat algust suutnud enesevalitsuse säilitada ning
suutis kuni viienda vooruni kõik partiid rahuliku mänguga
viigistada. Isegi Kramnik, kellel on kombeks oma seisu
ülehinnata, ei saanud So vastu seda kordagi teha. Iseasi kas
So enam üldse positiivset tulemust loodab, või tegeleb ta
juba puhtalt halvima ärahoidmisega. Aga mine tea,
kuuendas voorus oli ta väga hea.
Võitlusvaimust sel turniiril puudu ei jää ning sellest annab
tunnistust mitte ainult tavalisest madalam viigitase, vaid ka
mängude sisu. Lihtsaks illustratsiooniks on positsioon
neljandast voorust (diagramm paremal):

Kui korraga toimub vaid neli mängu võiks oodata, et just see mäng on vooru keskne mäng, aga ei!
Vooru keskseks mänguks oli hoopis Kramniku ja Caruana duell, mis meenutas rohkem sõitu Ameerika
mägedel ning mängus, kus mõlemad osapooled luhtasid kordamööda võiduseise, suutis lõpuks
triumfeerida Caruana. Analüüsime siis lühidalt, mis täpselt juhtus. Ameerika mägede analoogia on täies
kooskõlas arvuti arusaamaga sellest mängust:

Keeruliste seisude rägastikus tegi viimase vea ajapuuduses virelev Kramnik ja karistus oli silmapilkne:

Paar sekundit kellal, käis Kramnik siin 59. Vd1, mis
kaotas lihtsalt vankri. Järgnes 59. ...Va1+ 60. Kc2 V:d1
ja vankrit ei saanud tagasi võtta kuna oleks järgnenud
61. ... h2 62.Vh6 Rh4!

Hinge tõmbamiseks aega ei olnud, sest samas voorus toimus ka varasemal diagrammil kujutatud lahing
Ding Lireni ja Grištšuki vahel. Grištšuk, kes on turniirile lähenenud seni väga loovalt ei jäänud võlgu ka
neljandas voorus ning juba avangustaadiumis sooritas teoreetilise ratsuohverduse (diagramm all), millega
Topalov kunagi Kramniku enda alistuma sundis.
Pressikonverentsil ütles ta muige saatel, et: „See on
AlphaZero idee kuna Stockfish arvab, et see idee on
idiootne...“
Grištšuki uuendusele reageeris Ding kõhklevalt ning
laual oli korra ka kaotusseis, kuid Grištšuk lasi
võiduvõimaluse käest. Omapärasel põhjusel: ta unustas
ära, mis väljal ta lipp asub: lähemalt vaata mängu
analüüsis.
Grištšuk ei suutnud ennast taas tagasi hoida
organiseerijate kritiseerimisest: „Ühel hetkel oli mul
alles vaid viis minutit ja ma tahsin vetsu minna, aga
see oli kinni. Okei, ma jooksin laua juurde tagasi,
tegin käigu ja siis läksin vetsu tagasi ja sealt tuli
korraga välja mingi suvaline tüüp. Niiet meil on ainult
üks tualett ja seda kasutavad peale mängijate ka teised.
Raske kommenteerida.“

Organiseerijatel ajas see koheselt kopsu üle
maksa ning twitteris säutsusid nad vastuseks, et
on valmis korraldama videotuuri vetsudesse ja
mängijate puhkealale, et tõestada, et peldikuid
on rohkem kui üks.
Grištšukini ilmselt see info varem ei jõudnud,
muidu oleks taolist näägutamist palju vähem.
See selleks.

Väike viigilaine
Viies voor oli esimene, kus kõik mängud viikidega lõppesid, kuid taaskord ei saa üle ega ümber
Grištšuki mängust, seekord Aronjaniga. Kui kokku sattuvad kaks omapärase stiiliga mängijat, siis on
Berliini müüril vesi ahjus, sest avangustaadiumile lähenetakse äärmise ettevaatuse asemel koheste
komplikatsioonide ja originaalsuste taga ajamisega. Berliini müüri autor ise kommenteeris mängu
järgnevalt:
„Tundus nagu Aronjanil oleks mingi hetk võiduseis aga siis läks mäng väga ebaselgeks. Taolised seisud
meenutavad mulle Fischer Randomit: ma ei suutnud aru saada, kuidas vigurid said neile väljadele, kus
nad olid! Ma vaatasin seda mängu imetlusega, et nad suudavad üldse nii mängida.“
Mäng oli äärmiselt terav ja intrigeeriv ning kõik sai alguse, kui Aronjani Anti-Grünfeld läks üle
Benoniks, mistõttu oli Grištšukil juba 24. käiguks aeg otsas ning ta elas iga käigu eest saadavate 30

sekundiliste ajalisade arvel. Ehk siis Grištšuki jaoks tavaline neljapäev. Aronjanil oli seevastu aega üle
tunni, kuid sellest hoolimata tabas teda kriitilisel momendil nõrkushetk ning kahel korral lauale
siginenud võiduseisud haihtusid dramaatiliselt Berliini udusse. Kuidas ja miks? Äärmiselt ebatavalises
seisus oleks võiduni viinud... kuulake nüüd... topelt lipuohverdus! Aronjan nägi küll esimest
lipuohverdust, kuid teine oli liiast. Kuid see polnud tema ainuke möödalastud võimalus ning ta oli ka
oma teiste käikude üle pettunud, suutmata neid isegi uskuda:
„Ma ei saa aru, kuidas ma sain siin (vt diagramm) Ld8+
käia! See käib mul üle mõistuse... Mulle tundub, et ma
kaotasin enesevalitsuse.“ Vaatame ka mängu kulgu.
Viies voor tõestas, et on tavalised viigid ja on sellised
viigid. Kvalitatiivne vahe on küll mäekõrgune, kuid
lõpptulemusena vaatavad tabelist ikka vastu poolitatud
punktid.

Favoriidid kõrbevad
Eile peetud kuuendas voorus langesid So ja Mamedjarovi ohvriteks turniirieelsed favoriidid Aronjan ja
Kramnik. Kaotused tulid aga väga erinevat teed pidi. Wesley So suutis Aronjani üle mängida äärmiselt
hea avangulise ettevalmistusega. So mängis Anti-Marshalli ning Aronjan, kes on tuntud Marshalli
mängija ja seega hästi kursis ka Anti-Marshallitega, oli variandiga suurepäraselt kursis. Avanguosa
mängiti seega kiirelt ning tundus, et mõlemale sobis saadud seis. So ohverdas initsiatiivi ja musta
kohmakalt seisvate vigurite eest etturi ning Aronjani seis kippus aina sügavamale sohu vajuma. Lõpuks
ei suutnud armeenlane seda enam koos hoida ning So, jäädes oma stiilile truuks, ei valinud küll kõige
etüüdilisemaid variante, kuid mängis sedavõrd tugevalt, et lauale tekkis enamviguriga seis ning lõpu
poole sai ta juba tehniliselt võidetud seis. Pettunud Aronjan otsustas ennast veel pea 40 käiku piinata,
kuid võitjas ei kahelnud enam õieti keegi. Mängu lühianalüüs mängijate mõtetega.

Siin mängis Kramnik 34. ... Vdc8? ning pärast 35. V:c7
V:c7 36. Vh1 on h-ettur koos Kramniku
võidulootustega, hukule määratud.

Vooru teises keskses mängus läksid omavahel vastamisi
Kramnik ja Mamedjarov. Kriitilisel hetkel oleks
Kramnik võinud leppida viigiga, kuid lükkas selle
mõtte tagasi kuna pidas oma seisu lihtsalt paremaks.
Selle mängu juures ongi vaja ära märkida Kramniku
pressikonverentsil toimunud mänguanalüüs, kus ta
oma seisu pea igal mängumomendil paremaks pidas.
Seega, kui mingi variant oleks seisu viigiliseks viinud on
arusaadav, et see talle ei meeldinud. Seetõttu valis ta
riskantse tee, tekitades endale vabanenud ääre-etturi,
mida ta taas „ülitugevaks“ pidas ning sellega kaasnesid
kohe ka võidufantaasiad. Varsti suutis ta aga oma seisu
täielikult maha mängida, kaotades ühe käiguga oma
mängule mõtte andnud h-etturi (diagramm vasakul).

Kuidas see juhtuda sai? Huvitaval kombel oli tegu sama ämbriga, kuhu oli paar vooru varem astunud ka
Grištšuk: vaimupildis olev seis ei läinud kokku laual toimuvaga. Kramnik: „Selles seisus [pärast 35. ...
V:c7] oli mul lihtsalt hallutsinatsioon, ma kujutasin endale ette, et mu vanker on veel väljal c8. ... Kui
nüüd oleks tulnud Vh1 oli mu plaaniks Rc4+ Kf4 Oc6 ja siis järgneks Vf8+.“ Mamedjarov võttis kingi
vastu ning võiduseisu ta enam käest ei lasknud. Kramnik jätkas mängimist ning üritas Mamedjarovile
küll probleeme tekitada, kuid aser ei lasknud ennast sellest häirida. Võitlushimuline Kramnik üritas
lõpus juba odavapoolseid lõkse üles seada, surudes Mamedjarovi kuninga fantaseeritud mativõrku, kuid
võrgu punumiseks kulunud ajal läks valge ettur lippu ning sellest piisas, et kõik ohud elimineerida ning
liigset enesekindlust demonstreerinud Kramnik taas tabeli keskpaika istutada. Mamedjarov ise liikus
selle võiduga tabeli etteotsa.
Sellega on kandidaatide turniir jõudnud pea poole peale ning liidriohjad on enda kätte haaranud
Fabiano Caruana ja Shakhriyar Mamedjarov, kes jagavad 4/6-ga liidrikohta. Kramnik, Grištšuk ja Ding
istuvad kõik 50% peal. Neile järgnevad Aronjan ja So, kes on mõlemad kogunud 2,5/6 ning
turniiritabeli põhja on omale telgi püsti pannud tiitlikaitsja Karjakin, kes on seni kogunud vaid 2/6.
Täna on turniiri teine puhkepäev ning mängud jätkuvad pühapäeval, Eesti aja järgi kell 16.00.

