Viktor Kortšnoi osalemine lisas Pühajärve
kiirmaleturniirile värvi
Pühajärve Puhkekeskuses toimus 23.-25. novembrini kaheksas Pühajärve
kiirmaleturniir, kus üksteiselt võtsid mõõtu maletajad, ärimehed, meediategelased,
kirjamehed, spordiveteranid ja mitmete teiste elualade esindajad. Et maleproffide ja
amatööride võimalusi vähegi võrdsustada oli kasutusel niinimetatud handicap süsteem
– võistlejad jagati viide tugevusgruppi ja tugevamad mängijad andsid nõrgematele
aega ette.
Kolmekümne osalejaga turniiril läks esikoht jagamisele: Viktor Kortšnoi (Šveits),
Vadims Daskevicš (Läti), Riho Liiva ja Tarvo Seeman (mõlemad Eestis) kogusid kõik
võrdselt 23,5 punkti 29st.
Imetlusväärse etteaste tegi 76-aastane malelegend Kortšnoi. Leningradis 23. märtsil
1931. aastal sündinud Kortšnoi tõusis tippu juba 1950ndatel. Kehvade suhete tõttu
NSV Liidu toonase võimuladvikuga pages Kortšnoi 1976. aastal läände, kus jätkas
oma edukat maletajakarjääri. Aastail 1978 ja 1981 mängis ta maailmameistri tiitlile
Anatoli Karpoviga, kuid pidi mõlemal korral alla vanduma.
Pühajärvel mängis Kortšnoi väga võitluslikult: tema kontosse jäi 23 võitu, viis kaotust
ja vaid üks (!) viik ning seegi partii kestis kuni sisuliselt viimaste malendite
kadumiseni laualt. Ühe viigiga oli Kortšnoi konkurentsitult kõige võitluslikumalt ja
jõudu mitte säästvalt mänginud maletaja.
Viktor Kortšnoi: „Pühajärve turniir on väga ebatavaline, mul pole kunagi varem elus
olnud võimalust osaleda sellisel turniiril ja ma kartsin, et minu vanuses on raske
sellise süsteemiga võistlusel osaleda. No ja muidugi oligi raske, aga siiski väga
huvitav. Oma sportliku resultaadiga jäin rahule, kuid oma mänguga mitte.”
Vadims Daskevicš: „Olen mänginud paljudel turniiridel, kuid Pühajärvel oli
korralduslik pool lihtsalt suurepärane! Lätis midagi võrreldavat ei korraldata. Idee
mängida handicap süsteemis, et võimalused oleksid võrdsed, teeb võistluse väga
huvitavaks – kaotada võib kõikidele, näiteks viimases voorus alistasin Risto Roosaare
vaid tänu heale õnnele ja jagasin esikohta.”
Daskevicš jätkas: „Juba turniirile tulles julgesin mõelda esikohast, ma ei kartnud ühtki
vastast. Näiteks Riho Liivaga on mul positiivne saldo. Kortšnoigagi õnnestus mäng
hästi, see oli ka mu parim partii turniiril, võitsin tema vastu vankrite lõppmängu ja
pärast partiid ütles Kortšnoi, et ta pole kunagi elus vankrite lõppmängus kaotanud,
kuid minul läks võitmine korda.”
Riho Liiva: „Pühajärve turniir on alati tore ja hästi organiseeritud, oma tulemusega
olen väga rahul. Tänavuaastane koosseis oli täiesti korralik ja väga tore, et Viktor
Kortšnoi oli kutsutud – see andis turniirile hoopis teise värvi. Elava legendiga koos
mängida oli väga tore.”
Tarvo Seeman: „Turniiri korraldus oli super, nagu ka minu tulemus. Võimalus oli
isegi puhtale esikohale tulla, eelviimases voorus jäi mul Vadims Daskevicš võitmata
totaalsest võiduseisust, kolme-neljakäiguline matirünnak jäi ellu viimata. Viimases
voorus Riho Liivaga kohtudes loomulikult asi enam nugadele ei läinud, viik rahuldas
mõlemat. Minu jaoks oli suur au jagada esikohta koos Viktor Kortšnoiga.”
Seitsmekordne Rootsi meeste meister, rahvusvaheline meister Axel Ornstein:
„Turniiril oli väga sõbralik atmosfäär ja Pühajärve on fantastiline koht võistluse
korraldamiseks, kui mind ka järgmisel aastal kutsutakse, siis osalen kindlasti.
Handicap süsteem oli minu jaoks raske, ehkki olen mänginud analoogsetel võistlustel
ka Rootsis.”

Roman Baskin: „Ma ei saa aru, kuidas profid meid amatööre, viimase grupi mehi,
sellisel võistlusel üldse välja taluvad – mina näiteks omal erialal ei laseks väga
diletante juurde. Miks ma peaksin näiteks teatris mängima diletantidega? Meie,
diletantide poolt vaadates on see ikkagi väga mõnus võistlus – esiteks maleliselt, kuid
samuti on turniiri aura väga mõnus, saad nuusutada ühe eriala tippmehi koos. Minu
jaoks on need kolm päeva aastas siin Pühajärvel alati täielik elamus.”
Handicap süsteemi kohta ütles Baskin järgmist: „Handicap süsteem ei paku siiski
võimalust profiga päris võrdselt mängida, sest ta teeb ju kahe minutiga sama, mida
kümne minutiga. Nagu Kortšnoi mulle ütles: malet ei mängita käikudega, mängitakse
ideedega – ma mängin ju ka teatris ideedega, mitte lausete ega sõnadega. Aga mina
näiteks malet ideedega ei oska mängida, ma mängin käikudega ja seetõttu mul ei ole
mingit lootustki isegi vaid kahe minutiga mängiva profi vastu, lõpuks nad ikka
suruvad ära.”
Kaido Külaots - Viktor Kortšnoi
1.e4 c5 2.Rf3 e6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rc6 5.Rc3 d6 6.Oe3 Rf6 7.Ld2 Oe7 8.f3 O-O 9.g4
d5 10.g5 Re8 11.Vg1 Re5 12.O-O-O dxe4 13.Rxe4 Rg6 14.f4 Od7 15.h4 e5 16.fxe5
Rxe5 17.h5 Lc7 18.Of4 Oc6 19.Rxc6 Lxc6 20.Oxe5 Lxe4 21.Ve1 La4 22.Kb1 Oc5
23.Vg2 Lc6 24.g6 Od6 25.Od4 h6

26.Oxg7! Kxg7 27.gxf7+ Kxf7 28.Lxh6 Oe5 29.Lxc6 bxc6 30.Vxe5 ja Külaots
realiseeris paremuse, 1:0.
Riho Liiva - Tambet Siemer
1.e4 c6 2.c4 d5 3.cxd5 cxd5 4.exd5 Lxd5 5.Rc3 Ld8 6.d4 e6 7.Rf3 Rc6 8.Ob5 Od7
9.O-O a6 10.Oa4 Rf6 11.d5 exd5 12.Rxd5 Rxd5 13.Lxd5 Oe7 14.Vd1 Lc7

15.Of4 Lc8 16.Od6 Oe6 17.Lc5 Oxd6 18.Lxd6 b5 19.Ob3 Rd8 20.Vac1 Oc4
21.Vxc4! 1:0.

Eelviimases, 28. voorus läksid kokku hiljem turniiril esikohta jaganud Tarvo Seeman
ja Läti esindaja Vadims Daskevicš – väga otsustav partii lõppes viigiga. Üritavam
pool oli kahekordne Eesti meeste meister Seeman, paraku jäi lõpuks otsustavusest
veidi puudu ja riske võtmata rahuldus Seeman viigiga.
Vadims Daskevicš - Tarvo Seeman

Partiis järgnes 1...Lh6+ 2.Kg2 Ld2+ 3.Kh3 ja lepiti viiki, ½:½. Mustal on lõppseisus
olemas lihtne võit: 3...a2 4.Lg8+ Kh6 5.Lxf7 a1(L), misjärel pole valge ähvardused
ohtlikud ja must peaks kiiresti oma ülekaalu maksma panema. Paraku oli mõlema
mehe kellale jäänud mõtlemisaega veel vaid umbes minut ja Seeman ei jõudnud
võiduteed leida ning võttis vastase pakutud viigi vastu.
Tulemused: 1.-4.Vadims Daskevicš, Riho Liiva, Viktor Kortšnoi, Tarvo Seeman 23,5
punkti 29st, 5.Kaido Külaots 22, 6.-8.Tambet Siemer, Olav Sepp, Priit Leito 21,5,
9.Meelis Kanep 20,5, 10.Aris Ozolinš 17,5, 11.Axel Ornstein 17, 12.Margus Sööt 16,
13.-14.Olev Schults, Tõnu Truus 15,5, 15.Timo Porrasmaa 15, 16.-17.Aloyisas
Kveinys, Marko Siil 14,5, 18.Aksel Rei 14, 19.Raul Rebane 12,5, 20.-21.Igor Rõtov,
Risto Roosaar 12, 22.-23.Andres Ehin, Jüri Järvet 10, 24.Hendrek Kelder 7, 25.29.Roman Baskin, Jüri Tuulik, Aleksander Atonen, Ülo Tuulik, Indrek Aunver 6,
30.Tiit Lääne 0,5 (30 osavõtjat).
Margus Sööt,
meistrikandidaat males

