Kandidaatide turniir (7-9)
Mõnikord peaks leppima viigiga
Kandidaatide turniiri viimased kolm vooru on taas pakkunud palju draamat, möödalastud võimalusi
ning on demonstreerinud kangekaelsuse tipptaset ehk pildis on ikka samad näod ja samad probleemid.
Marss tabeli lõppu
Seistmendat vooru alustati kiirviigiga, kui Mamedjarovi kodutöö neutraliseeris kiirelt Grištšuki
uuenduse ning viimane piki leppima käikude kordamisega juba 16. käigul. Samal käigul tundus, et
kõrvallauas mängiv Aronjan oli Caruana vastu aru
kaotamas, kui ta otsustas mängida 16. g4?! (diagramm
vasakul). Me oleme sel turniiril g-liinil juba palju actionit
näinud, kuid selle g-etturi seiklus trumpab kõik eelmised
oma
ekstravagantsusega
üle,
eksides
seejuures
kõikvõimaluke printsiipide vastu mida noortele õpetada.
Tõsiasi on aga see, et valge vajab selles seisus kuningatiival
mingit sorti rünnakut ning teise etturi ja kuningaseisu
hävitamise hinnaga valge selle võimaluse ka saab. Muidugi,
kui see käik arvutisse sisestada, siis naerdakse kogu idee
välja ja arvuti kinnitab arusaama, et see käik ikkagi eksib
kõiksugu printsiipide vastu: musta seis on lihtsalt parem.
Kuid inimeste puhul on seisuhinnag hoopis teine ning
arvuti parim kaitse tunnistati mängijate poolt
pressikonverentsil äärmiselt riskantseks. Aronjan sai sellega
kindla initsiatiivi, kuid selle realiseerimine millekski rohkemaks
kui pooleks puntiks ei tundunud kordagi eriti reaalne. Pigem
pidi ta soodsal hetkel initsiatiivi kuidagi viigipunktiks
vahetama. Armeenlasel oli selleks ka mitu võimalust, kuid kui
tuju ära kaob siis kaob sellega tihti ka mäng, seda eriti Aronjani
puhul. Lõpuks varisesid pessimistlikuse lõksu langenud
armeenlase üritused kokku ning Caruana sai tabelisse juba
kolmanda võidu. Pikem mänguanalüüs.
Samas voorus tundus, et ka tabeli lõpuotsa mehed teevad
omavahel viigi, kui Karjakini miniatuurne paremus küll kestis,
kuid tundus, et võrdsete etturitega vankri ja ratsu lõppmäng oli
Sole jõukohane. Korraga astus So aga korralikku ämbrisse ning
jättis oma kuningaga vankri lõksu (diagramm paremal).
Selleks, et vankrit lauale jätta pidi ta oma ratsu ohverdama Must mängis siin just 35. ... Ke8?? ning pärast 36.
kuid paar käiku hiljem ulatas Karjakinile allaandmise märgiks
Kb6! ähvardas Kb7 ning vankril polnud enam
kusagile
minna. Järgnes 36. ... g5 37.h3! ja mustal
käe.
pole enam loogilisi käike. Wesley mängis 37. ...
R:e5 38. R:e5 Vc3 39. Vh2 Ke7 40. Kb5 Ve3 ja
andis kohe pärast käigu tegemist alla.

Kramnik põleb
Viimastes voorudes on rohkeim kõneainet pakkunud Kramnik, kelle ilusale turniiri algusele on
järgnenud korralik kollaps. Selle juures on kõige tähelepanuväärsem Kramniku tuntav viigiallergia.
Vaatame korra, millega ta on viimases kolmes voorus hakkama saanud. Seitsmendas voorus sai ta Dingi

vastu valgetega avangust suhteliselt hea seisu, kuid Ding leidis viisi mängu komplitseerida ning korraga
mängis Kramnik ratsu ja vankriga Dingi lipu vastu. Objektiivselt on tegu viigilise seisuga, kuid Kramnik
on siiski Kramnik ja pressikonverentsil tuli ta suust taas puhast kulda:
„Pärast 31. a4 (diagramm vasakul) on musta seis
kaotatud. Äärmiselt idiootne oli seda seisu mitte võita.“
Paar käiku hiljem (pärast 31. ... Le6 32. Re3 32. L:b3)
oli ta aga enesekriitiline: „Väga loll oli oma b-ettur
lihtsalt ära anda. Ma olin võib-olla liiga õnnelik selle üle,
et mu seis oli järsult nii heaks läinud, ma mõtlesin, et
mäng on juba läbi. 32. Vc3 või 32. Vc4 ja mustal pole
lootustki.“
Loomulikult olid Dingil laual vastused olemas ning tegu
oli kindla viigiga, kuid Kramniku kinnisideeks oli seisu
tingimata edasi mängida, hoolimata sellest, et laual oli
viik. Svidler, kes mängu kommenteeris, et saanud varsti
enam aru, miks Kramnik seisu edasi mängib ja nentis, et
isegi kui Kramniku hilisemad lõksud oleksid töötanud,
oleks laual ikkagi viik. Alles siis, kui laual oli lipulõppmäng ja Kramnikul üks ettur vähem, läks ta
igavest tuld otsima. Mäng koos arvutianalüüsidega.
Kõik see polnud aga kaugeltki mitte juhuslik. Järgmises voorus jäi ta Grištšuki vastu juba avangus
väheke hätta. Grištšukule oli see korraga üllatav ning rõõmupakkuv kuna avangus sai ta kasutada oma
sekundatide ideed, mis viis selleni, et Kramnik pidi oma vigurite aktiveerimiseks ohverdama etturi. Suur
Vlad ei lasknud sellest ennast aga heidutada ning varsti oli tal võimalik ettur tagasi võtta ja lauale viik
tuua. (vt diagramm all)

31. ... O:c3 32. O:c3 V:c3 viiks kohese viigini,
kuid Kramnik mängis selle asemel 31. ... Of5?

Kui iga normaalne inimene oleks halvema lõppmängu
vahetanud siin viigi vastu, siis sellel turniiril tundub, et
viigid on Kramniku jaoks välistatud ning ta otsib igas
mängus ainult võiduvõimalusi. Seega otsustas ta siin
mängida vähemettruriga lõppmängu „et kõiki väikseid
võimalusi võiduks“ ära kasutada. Objektiivselt oli seis küll
hoitav ning tundus, et Kramnik suudab seisu ka ära hoida,
kuid väiksed vead viisid suurteni ning pärast kuut tundi ja
70 käiku, oli Grištšukil esimene võimalus lauale võitev seis
saada, kuid äärmiselt väsinud Grištšuk lasi esimese
võimaluse käest. Sellest hoolimata oli seitse käiku hiljem
laual juba reaalne võiduseis ning Kramnikul polnud enam
midagi päästa. Mäng arvutianalüüsidega.

Needus jätkus ka järgmises voorus, kus vastas oli teine kaasmaalane: Karjakin. Tiitlikaitsja pani juba
varakult oma h-etturi liikuma ning varsti ei jäänud Kramnikul muud üle, kui spekulatiivse vastumängu
otsimise nimel vanker ohverdada ning Karjakin kaitsepositsioonidele sundida. Kõigile oli aga selge, et
juhul kui Karjakin kohesed rünnakud tõrjub, on tal lihtsalt vanker enam ja mäng taskus. Kaitseminister

seekord pettumust ei valmistanud ning on suutnud oma kohutava alguse heastada ning liikus selle
võiduga tagasi 50% peale. Mäng arvutianalüüsiga. Kramnik oli aga sedavõrd pettunud, et ei ilmunud
isegi mängujärgsele pressikonverentsile, kuigi tema leping seda ette nägi. Kohutavale tulemusele lisaks
kaotab mees nüüd ka oma turniiri võitudest 10%, mille ta peab trahvina korraldajatele tasuma.
Kramnik on ka varem olnud tuntud selle poolest, et ta oma seise üle hindab, kuid kandidaatide turniiri
pressikonverentsid on seda nõrkust väga teravalt esile toonud ning kuna on aasta 2018, siis pole ka
internet seda tähelepanuta jätnud:

Kramnik on sellise suhtumisega suutnud +2 pealt uppuda -2 peale ning pesitseb nüüd 3,5 punktiga
tabeli põhjas koos Aronjani ja Soga.

Ainuliider
Turniiril on juhtohjad enda kätte haaranud noor ameeriklane Fabiano Caruana, kes ka eelmisel
kandidaatide turniiril hästi esines ja alles viimase vooru kaotuse tõttu teise kohaga leppima pidi. Pärast
üheksat vooru on Caruana kogunud 6 punkti ning on sellega hetkel ainuliider, kusjuures viimases
voorus suutis ta ka pool punkti tuulde lasta. Tema seitsmenda vooru mängu juba vaatasime.
Kaheksandas voorus võitis ta So vastu küll kvaliteedi, kuid So leidis seisu hoidmiseks parimad ressursid
ning Caruana, erinevalt Kramnikust, oli nõus viigiga leppima. Kui pärast küsiti, et kas ta ei oleks
tahtnud Sod selle lõppmänguga rohkem piinata, küsis ta vastu: „Keda ma siin piinaks? Ma arvan, et ma
piinaks sellega rohkem ennast.“ Mäng arvutianalüüsiga.
Järgmises voorus oli tal vastas hiinlane Ding, kes on suutnud Girilikult kõik oma mängud seni
viigistada. Kaotusele oli ta aga kõige lähemal just üheksandas voorus Caruana vastu, kus pea
seitsmetunnises mängus kaotasid mõlemad mängijad mitmel korral pea. Nad ei olnud aga ainukesed,
kes olid aru kaotamas. Kommentaatorid Jan Gustafsson ja Pjotr Svidler, kes juba jumal teab mitmendat
päeva olid pidanud lakkamatult analüüsima kuue kuni seistmetunniseid maratonmänge, olid
üheksandas voorus valmis oma pead tõeliselt kihama panema:

Kuvatõmmis chess24 otseülekandest youtube'is.

Kõik sai alguse avangustaadiumis, kus Caruana forsseeritud jätk viis lõppmänguni, mis oli mustale küll
ebamugav, kuid siiski hoitav. Ding osutas äärmiselt sitket vastupanu ning üllatas mitmel korral oma
kaitsekäikudega isegi Caruanat. Üllatusi tuli hiinlaselt veel, kui ta mängu kuuendal ja seitsmendal tunnil
suutis oma seisu mitmel korral peaaegu maha mängida. Väsinud oli ka Caruana, kes vastas sellele iga
kord võiduvõimaluste käest laskmisega ning pidi lõpuks leppima viigiga. Pikem mänguanalüüs.
Seega on pärast üheksat vooru turniiriseis järgmine:
1. Caruana 6/9 2. Mamedjarov 5,5/9 3. Grištšuk 5/9 4. Karjakin 4,5/9 5. Ding 4,5/9 6. Kramnik 3,5
7. So 3,5 8. Aronjan 3,5

