Tänavune Harjumaa võistkondlik kiirmalemeister on Saue
Harjumaa Spordiliidu eestvõttel 13. novembril Lõuna-Harjumaal Kosel, sealses kultuurikeskuses
peetud maakondlikel kiirmalemeistrivõistlustel võitis esikoha Saue esindus (koosseis laudade
järjestuses: Taivo Piip, Karel Uurits, Raivo Viidu ja Valve Vahar). Teise koha sai Kose valla
koondis (Erkki Lokotar, Jaan Urgas, Tõnu Kalvet ja Tiina Põlendik).
Mängiti turniirisüsteemis, mõtlemisajaga 15 minutit + 2 sekundit.
Esikoha otsustas… malendite värv! Nimelt läbisid mõlemad äsjamainitud võistkonnad turniiri
ühtemoodi: võitsid kõiki teisi, teineteisega tegid aga 2:2 viigi. Võitja selgitamiseks korraldati
lisamatš välkmales (mõtlemisajaga 3 minutit + 2 sekundit), mille tingimuseks oli: kui matš jääb
viiki, loetakse võitjaks see võistkond, kummal olid esimesel laual mustad malendid. Lisamatš
lõppes samuti 2:2 viigiga, aga kuna 1. laual mängis mustadega Saue esinduse liige Piip (võitis
Lokotari), siis läkski meistritiitel Sauele.
Mullune meister, Rae valla koondis jättis tänavu üldse tulemata, ei teavitanud sellest eelnevalt
korraldajaid ega saatnud neile ka võiduauhinda – rändkarikat.
Seekordset turniiri iseloomustas vähene osavõtt – tulemata jäi (lisaks Rae valla esindusele)
enamus tavapäraseid osalejaid. Kui paari omavalitsuse puhul oli juba eelnevalt teada, et oma
malekoondist ei saada kokku (tüüpnäide: Kuusalu vald), siis enamuse puhul selgus see alles
hiljem, lausa viimasel minutil.
Kose vallal oli algul kavas välja panna lausa neli koondist, kuid viimasel hetkel tuli sellest
mõttest loobuda, kuna haigus ja tööasjad sundisid tulemata jääma mitugi valla maleaktiivi
võimekat liiget. Kohaletulnutest koostati kaks võistkonda – Oru põhikooli I koondis ning Oru
põhikooli II koondise ning valla II koondise ühendvõistkond. Mõlemal oli puudu üks laud, kuid
turniir läbiti sellegipoolest ning saadi nõnda vajalikke kogemusi.
Tuhala nõiakaevust paari kilomeetri kaugusele jäävast Oru asulast on viimase aastaga saanud
Kose valla sisuline malekeskus, seda ennekõike tänu Urgase tööle nii sealse kooli kui ka lasteaia
maleringi juhendajana.
Lõplik paremusjärjestus: 1. Saue, 2. Kose, 3. Oru põhikooli I, 4. Oru põhikooli II/Kose II.
Täpsemad tulemused: http://chess-results.com/tnr248225.aspx?lan=1
Kas tulematajäänud esinduste kaasavõistlemise korral olnuks paremusjärjestus palju teisem, pole
üldsegi kindel, kuna Kose vald on teinud viimase aastaga jõudsa arenguhüppe ka
täiskasvanutemales. Tänavustel maakondlikel kiirmalemeistrivõistlustel (toimusid 8. oktoobril
samuti Kose Kultuurikeskuses) võideti üksikarvestuses nii kuld- kui pronksmedal (vastavalt
Lokotar ja Urgas), samuti 8. ja 11. koht (vastavalt Kalvet ja Raigo Kaljus), naiste arvestuses aga
hõbemedal (Põlendik).

2017. aasta maakondlikud kiirmalemeistrivõistlused on kavas korraldada Harjumaa lääneosas,
kuid see võib veel muutuda.
Tõnu Kalvet

