
Kandidaatide turniir (13-14)
Ajalugu ei kordu

Eelnevates voorudes korraga liidriks tõusnud Sergei Karjakin ei suutnud viimases kahes voorus enamat
kahest viigist ning see osutus talle saatuslikuks kuna Caruana suutis iseloomu näidata ja pinge all oma
kaks  viimast  partiid  võita.  Viimases  voorus,  kui  kõik  teised  partiid  olid  lõppenud  ja  üldvõit  juba
kindlustatud piisas Caruanale viigist, kuid tõelise maletajana huvitas teda ainult laual olev seis ning
Grištšuk pidi lõpuks talle korraga kaotuse ja õnnitluse märgiks käe ulatama. Caruanast sai selle võiduga
esimene maletaja kes on kaasaegse Kandidaatide turniiri võitnud skooriga +4.

Finaal pettumust ei valmistanud
Tõele au andes oli Caruana juba algusest peale favoriit ning haaras juhtohjad juba turniiri varajases
staadiumis, võites oma esimesest neljast mängust kaks. Ainuliider värises ainult korra ja seda 12. voorus,

kus pidi Sergei Karjakini suurepärasele kvaliteediohvrile
alla  vanduma.  Tundus,  et  närvid  soosivad  just
Kaitseministrit, kuid Caruana polnud sellega kaugeltki
mitte päri ning kui ta sai  13. voorus omale vastaseks
äärmiselt halvalt esinenud Levon Aronjani, oli peatselt
õhus  veremaiku.  Caruana  mängis  Grištšuki  poolt  sel
turniiril  tutvustatud  uuendust  (diagramm  vasakul)
Anti-Marshalli  süsteemis,  mille  kohta ütles  pärast,  et:
„See ei vii küll koheselt valge paremuseni, aga see avab
uued võimalused Anti-Marshallis.  ...  Mul oli  piisavalt
õnne, et kuni 15. käiguni oli kõik puhas kodutöö ning
valgel on selleks hetkeks juba kõik, mida vaja: lihtsalt
mängitav  seis,  kus  puuduvad   otsesed   võimalused
koheselt mängu lihtsustada.“ 'Pikem mänguanalüüs. 

Samas  voorus  ei  saavutanud  Karjakin  So  vastu  viigist  midagi
enamat ning Mamedjarov pani ajapuuduses Grištšuki surve alla.
Oma  eelmise  vooru  kaotuses  oli  Mamedjarov  äärmiselt
pettunud:  „Kui  ma  Ding  Lirenile  kaotasin  tundus  see  täieliku
katastroofina.  Seda  päeva  ei  olnud  lihtne  taluda...  Probleem oli
selles, et enne seda kaotust polnud ma valgete malenditega viimased
18 kuud kaotanud ühtegi mängu ja nüüd tuli see kaotus äärmiselt
tähtsal  hetkel  just  Ding  Lireni  vastu.  ...   Tekkis  äärmiselt  loll
olukord,  kus nii  mina kui Grištšuk vajasime siit  mängust  võitu.
Minu jaoks oleks viik olnud sama, mis kaotus...“
Grištšuk, kes mängis mustadega, saavutas võrdse seisu, kuid kui
oli võimalus viik lauale tuua, siis arusaadavatel põhjustel otsustas
ta  seda  vältida.  Korraga  pakkus  näiliselt  võrdne  seis  aserile
võimaluse ettruriga edasi liikuda ning aser ei pilgutanud silmagi
ning  korraga  oli  kahe  lipuga  Grištšuk  sunnitud  alistuma
(diagramm paremal)

35. e6! ja must ei saa enam ennast kaitsta. Järgnes
35. ... La3 36. L:b5 c2 37. e:f7 Kg7 38. Oe4! c1L

39. Le8! ja kuigi mustal on laual kaks lippu,
kontrollib valge oda kõiki välju kust saaks loogilist

tuld panna ning valge matistab musta kuninga.

http://view.chessbase.com/cbreader/2018/3/27/Game1011299288.html


Teised mängud lõppesid viigiliselt, mis tähendas, et enne viimast vooru olid võiduvõimalused koguni
neljal  mängijal,  kuid seda vaid juhul, kui Caruana oleks oma mängu kas viigistanud või kaotanud.
Võidu korral polnud teistel enam võimalust. 

Karjakin  ja  Ding  Liren  vajasid  mõlemad  omavahelises
mängus  võitu  ning  hiinlane  mängis  avangut  üllatavalt
ning kommentaatorid pidasid tekkinud struktuuri,  kus
must oli kõik oma etturid mustadele väljadele asetanud,
äärmiselt  halvaks  ning  Karjakinile  „strateegiliselt
võidetuks“.  Arvutiajastul  on  aga  taoliste
inimprintsiipidele  nagu  „ära  pane  kõiki  oma  ettureid
mustadele  väljadele,  kui  sul  on  mustaväljaline  oda“
(diagramm vasakul)  väärtus  sõna  otseses  mõttes  nulli-
lähedane  ning  hoolimata  sellest,  et  kommentaatorid
pidasid  seisu  strateegiliselt  võitvaks  suutis  noor
arvutiajastul  üles  sirgunud hiinlane  oma kaitse  selliselt
püsti panna, et Karjakinil puudusid otsesed võimalused
läbimurdeks.  Hiinlane  sõitis  seejärel  oma  g-  ja  h-
etturitega  Karjakini  kuningatiivale  sisse  ja  korraga  oli
Karjakinil  ettur  vähem!  Võiduvõimalused  asendusid
kiirelt hoidmisvõimalustega ning kaitseminister oli oma

hüüdnime vääriline ning tüüris mõlema mängija turniirivõidulootused viigiga karile. 

Seejärel olid kõigi pilgud  Mamedjarov – Kramnik mängul, kus Mamedjarovi avangueksperiment läks
vett vedama ning Kramnik sai avangust näilise paremuse, kuid aseril oli alati vastumäng olemas  ning
kuigi  partii  lõppes  viigiga,  demonstreerisid  mõlemad  mängijad  pressikonverentsil  hulgi  äärmiselt
huvitavaid ja teravaid variante, mis oleks võinud mängus ka juhtuda. Pressikonverents.

Kuna  Aronjan-So mäng oli lõppenud juba pärast esimest
poolt tundi, oligi Grištšuk-Caruana partii turniiri viimane,
millest  lõpus tegelikult  ei  olenenudki  enam midagi,  sest
Caruanal  oli  teiste  mängude  tulemuste  tõttu  vaja  vaid
viiki, mis tal ka pidevalt taskus oli. Caruana aga tundis, et
ta  seis  on  parem  (diagramm  paremal)  ning  turniiri
lõpetavat  viigipakkumist  ei  järgnenud.  Selle  asemel  asus
ameeriklane oma paremust realiseerima, teades, et isegi kui
paremus kaob, on Grištšuk ilmselt viigiga nõus. Viigist oli
asi aga valgusaastate kaugusel ning Caruana realiseeris oma
seisu  aeglaselt  kuid  kindlalt  ära  ning  pani  sellega  oma
Kandidaatide turniirile ilusa punkti. Mängu analüüs.

Ding hoiab seisu f4 edasilükke takistamisega ning
hiljem leidis kuningatiival hoopis eduka vastumängu,

lükates oma h ja g-liini ettureid. Mängu analüüs.

Grištšuk-Caruana seis, kui Mamedjarovi partii viigiga
lõppes. Nüüd piisas Caruanale vaid viigist. Selle

asemel, et päev kohe õhtusse tüürida, mängis
Caruana seda seisu edasi ja võitis! Mängu analüüs.

http://view.chessbase.com/cbreader/2018/3/28/Game1130060400.html
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/fide-berlin-candidates-2018/14/1/2
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/3/28/Game1130060400.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=aWASmH71ixA
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/fide-berlin-candidates-2018/14/1/4
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/3/28/Game1127586333.html


Turniiri lõppseis pärast 14. vooru:

P TB1   TB2   TB3
1. Caruana 9 0 5     57
2. Mamedjarov 8 1,5 3     54,75
3. Karjakin 8 0,5 4     54,75
4. Ding 7,5 0 1     52,5
5. Kramnik 6,5 1 3     41,5
6. Grištšuk 6,5 1 2     44
7. So 6 0 1     40,5
8. Aronjan 4,5 0 1     33

Silmapaistvad kõrvalosatäitjad

Ebaõnnesõdur Aronjan
Äärmiselt tugevad ja närvilised turniirid on sageli mängijatele lakmusprooviks ning erandiks polnud ka
see  turniir.  Meelerahu kaotasid  turniiri  vältel  nii  mõnedki  osavõtjad,  kelle  rabe  algus  kukutas  nad
näiliselt  põhjatusse auku. Sealt välja ronimiseks valisid mängijad erinevaid teid. Aronjan, kelle algus
tundus paljulubav, kui ta Dingi vastu objektiivselt  hea seisu viigiks lahustas, sai tõelise šoki osaliseks
kolmandas voorus,  kui ta sattus  ilupartii valele poolele. Armeenlane suutis sellele koheselt järgmises
voorus vastata ning võitis Karjakinit, kuid varsti sattus taaskord hästi mängitud partiis valele poolele, kui
kaotas  Sole ning  langes  tagasi  miinuspoolele.  Seejärel  valis  armeenlane  ainult  võidule  mängimise
strateegia ning kui järgnesid vaid kaotused, kadus tuju täielikult. Lõpuks kogunes Aronjani arvele 14
võimalikust punktist vaid 4,5 ja turniirieelne favoriit,  kelle 2017. aasta oli  imetlusväärne, jäi  sellega
selgelt viimaseks. Mida siis armeenlane valesti tegi? Aronjan: „Ma ei tundnud erilist pinget ega midagi...
kui sa pinget tunned, siis mille kuradi pärast sa siin oled? Kui sa pinget tunned tulevad siia sinu asemel teised
mängijad. Mul oli lihtsalt väga halb algus ja ma mängisin halvasti. Murdepunktiks olid Kramniku mängud,
nii esimene kui teine. Pärast teist kaotust temale ei võidelnud ma enam üldse ning pigem valmistusin juba
järgmiseks turniiriks. ...
Ma ei mänginud hästi ja kui sa ei tee häid käike siis oled sa väga pettunud. Teatud momendil oleks ma
pidanud tegema seda, mida ma täna tegin: kahjusid minimaliseerima. Seda ma aga ei teniud ja kindlasti oli
tegu veaga.“
Aronjani  partiid  olid  äärmiselt  võitluslikud ning täis  huvitavaid ideid ning hoolimata tema kurvast
saatusest pakkusid malesõbrale väga kaasakiskuvat jälgimist. Armeenlane on juba 35-aastane, seega pole

http://view.chessbase.com/cbreader/2018/3/17/Game106283621.html
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/fide-berlin-candidates-2018/4/1/4
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/3/13/Game139681345.html
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/3/12/Game54299970.html


kõik veel  kadunud ning kindlasti  avaneb tal  ka tulevikus veel  võimalusi  oma Kandidaatide turniiri
needus murda. Armeenlast näeme malelaua taga juba paari päeva pärast kui ta saab  GRENKE Chess
Classicul võimaluse taas absoluutse paremiku vastu oma võimu näidata. 

Malesõbra sõber Kramnik
Kuigi  eks-maailmameister  ei  suutnud  turniiri  võita,  vaid  pidi  leppima  viienda  kohaga,  olid  tema
mängud tõeliseks maiuspalaks malesõpradele üle maailma. Varem äärmiselt viigilembeliselt mänginud
Kramnik on oma stiilimuutusega ära teeninud malemaailma austuse ning tema võitlusvaim sel turniiril
oli  korraga  koomiline  ning  imetlusväärne.  Mõlemad  võidud  Aronjani  üle  olid  näited  tõelisest
meistriklassist  ning ka viimastes voorudes, olgugi, et mängud lõppesid viigiga, genereeris Suur Vlad
pidevalt äärmiselt omapäraseid võitluslikke ideid. Vaatame paari stiilinäidet:

Kramniku võitlusvaim tähendas seda, et esimeses kümnes voorus tegi 
venelane vaid kaks viiki, suuresti seetõttu, et ta oli valmis pressima ka siis, kui seisus objektiivselt elu ega
võiduvõimalusi enam polnud. „Mul oli võiduseis“ sai tema pressikonverentside tüüplauseks ning külvas
internetti  korralikul  hulgal selleteemalisi  meeme. Viimasel pressikonverentsil  tunnistas ta,  et mängib
nüüd nagu paaari aasta tagune Mamedjarov:  „Ma ei muutnud midagi, see ei juhtunud teadlikult. See
lihtsalt juhtus. Ma olen males juba palju saavutanud, kõike mida on võimalik saavutada, ja teate... üritada
kuskilt poolt punkti saada või viie elo-punkti pärast rabeleda, sellel pole mingit mõtet. Mul on males veel
paar aastat jäänud ja ma kavatsen seda nautida ja malesõpradele naudingut pakkuda. Teatud mõttes olin
ma siin võib-olla kõige ebaprofessionaalsem maletaja, mõnikord tekib selline tunne, aga selliselt ma praegu
mängingi.“ 
Üks on kindel: Kramniku puhul oli tegu tõelise wildcardiga selle sõna otseses mõttes, või kui keegi on
vaadanud sarja „It's Always Sunny in Philadelphia“, siis selles mõttes.

Ding - Kramnik (12)

18. ... g5!?  äärmiselt huvitav idee
kuningatiiva etturitega seisu lõhkuda 19. h3?
f5! 20. e:f5 O:g2 21. K:g2 V:a3 22. R:a3

La8+ 23. Le4 L:a3 24. f:e3 Rf6 ja Kramnik
sai lauale hea seisu, kuid lasi oma võimalused

hiljem käest. 

Aronjan - Kramnik (3)

7. ... Vg8! Sellisel tasemel tulla välja
seitsmendal käigul uuendusega, mis mängu
koheslt ka otsustsab on äärmiselt haruldane,
kuid Kramniku  puhul pole see vist midagi

uut! Pikem mänguanalüüs.

Kramnik - Aronjan (10)

25. Rg6!  Ning algas rünnak, mille tõrjumine
osutus armeenlasele ülejõukäivaks. Kramnik

oli Aronjanile sel turniiril tõeline
õudusunenägu, võites mõlemad partiid

suurepärase mängu ja võitlusvaimu tõttu.
Armeenlasel ütlesid taaskord kriitilistel

hetkedel närvid üles ning ta tahab kindlasti
mõlemad mängud võimalikult kiirelt oma

mälust kustutada. Mängu analüüs.
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Äramärkimist väärivad ka teised
Turniiri  vältel  on  auväärselt  esinenud ka  teised maletajad:  Karjakin,  kes  suutis  end halvast  algusest
hoolimata esikohakonkurentsi tuua; Mamedjarov, kelle võidulootused kustusid alles viimases voorus;
ning Ding Liren, kellest sai ainuke kaotuseta mängija sel turniiril. Grištšuk mängis samuti äärmiselt
teravat ja intrigeerivat malet ning tundus veidi ebaõiglane, et ta lõpptulemuseks oli ainult -1. Küll aga
paelus Grištšuk paljusid oma pressikonverentsidega. Isegi niivõrd edukalt, et inspireeris enda vastustega
thug life   montaaže... 

Lõpetuseks  peab  ütlema,  et  tegu  oli  ühe  põnevaima  Kandidaatide  turniiriga  üle  pika  aja  ning
lõpptulemuseks saime me juba pikemat aega oodatud matši Carlseni ja Caruana vahel. Tegu on sama
generatsiooni maletajatega ning nende omavahelised mängud on pakkunud korralikku madinat. Minu
arvates  saime  seega  väga  hea  matši,  sest  Karjakini  rematch ei  tundunud  kaugeltki  nii  köitev.  Kui
Caruanalt küsiti, mida Carlsen oma uuest vastasest arvab, vastas ta: „Ma ei tea, võib-olla on ta mures? ...
Me saame juba paari päeva pärast mängida, niiet loodetavasti saadan ma talle juba seal mingi sõnumi.“
Jah, kuigi Caruana-Carlseni matš toimub alles novembris, saavad nad malelaua taga kokku juba palju
varem, ehk 31.märtsil algaval GRENKE Chess Classicu turniiril. Peale Carlseni ootavad Caruanat seal
ees veel MVL, Anand, Aronjan, Vitjugov, Naiditš, Hou Yifan, Meier ja Bluebaum. Mis iganes siit ka
tuleb, meie ootame põnevusega!
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