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Muljeid FIDE
84. kongressilt
ja sellega
seonduvast
Eestis tänavu sügisel peetud
Rahvusvahelise Maleliidu kongress andis hea ülevaate mujaltoimuvast ja sundis väga tõsiselt
mõtlema ka Eesti maleelu nüüdse olukorra põhjustele. Kongressimuljeid jagab me lugejaile üks
ülivähestest eestlastest, kes seal
osaleda sai. – Toim.
Teatavasti toimus Tallinnas hiljuti
Rahvusvahelise Maleliidu (prantsuse k. lüh. FIDE) 84. kongress
(planeeritud ajakava järgi 30. septembrist kuni 10. oktoobrini 2013.
a.). Esmase reaktsioonina sellest
teadasaamisel (täpset kuupäeva ei
mäleta) valdas mind mingi vaimustuse- ja uhkusetunne. Selle ürituse
usaldamine Eesti korraldada paistis omamoodi austus- ja lugupidamisavaldusena meie armastatud ja
varalahkunud malegeenius Paul

Kerese vastu. 2016. aastal möödub
ju tema sünnist 100 aastat.
Ajakirjanduse ja võimurite
TÄIELIK huvipuudus
Mõne aja möödudes tekkis selle
tunde asemele paraku hämming
ja pidulikul kongressi avapäeval
koguni sügav häbitunne. Milles
küsimus? Kogu üritus möödus
täielikus meediavaikuses. Asjaolu,
et maleüritustele on juba aastaid
üritanud hinge sisse puhuda Eesti
Male Toetusühing, mõningad maleklubid, malekoolid ja ringid, pole
meie maleelus piisav. Aga see selleks. Kongressil polnud kohal ühtegi Eesti Vabariigi valitsuse liiget,
parlamendisaadikut, linnavalitsuse
tegelast ega ka ühegi TV kanali reporterit või ajalehe korrespondenti.

FIDE president Kirsan Iljumžinov (kõnepuldis) esitas põhjaliku
kokkuvõtte aruandlusperioodi kohta.
Pilt: Madis Staub

FIDE president Kirsan Iljumžinov kohvipausil Aafrika delegaatidega vestlemas.
Pilt: Madis Staub

Kas meie vabariigis kõik funktsionäärid on oma tegevustega nii
hõivatud, et sellistele rahvusvahelistele sündmustele aega ei jätku?
Osavõtjaid olid kongressil kõikidest maailma osadest: Aasiast,
Aafrikast jne.. Näiteks Gruusia
spordiministri asetäitja Zurab Azmaiparašvili ja Gruusia Maleliidu
president Giorgi Giorgadze ega
läti malekorüfee Aris Ozolinš ei
pidanud paljuks Tallinnasse sõita
lennukiga. Tallinnas ükskõik millisel meie ametnikul oleks piisanud pooletunnisest jalutuskäigust
hotellini „Olümpia”. Mul on tõesti
häbi.
Ilmselt Eesti Maleliit sai FIDElt ka mingid korraldusrahad ja
sinna paistab, et kõik sumbuski.
Eestist viibisid avaüritusel ainult
rahvusvaheline suurmeister Jaan
Ehlvest, kes sai registreeruda alles pärast FIDE presidendi Kirsan
Iljumžinoviga kohtumist (!), ja
käesoleva artikli autor. Sealjuures
õnnestus siinkirjutajal registreeruda alles pool tundi enne avamist.
Paistis, et kongressist osavõttu

taheti piirata maleliidu kahe funktsionääriga. Neist ühte, maleliidu
president Andrei Korobeinikut,
pärast kohvipausi enam näha ei olnud. Siin on ilmselt paslik märkida, et oma kolme viimase aasta päris aktiivse maletegevuse jooksul
nägin härra Korobeinikut esimest
korda. Maleliidu juhatuse esimeest
Hendrik Oldet oli küll periooditi
näha siin-seal vilksamas.
Maleliit kopeerib riigi- ja linnaisade valitsemismudelit
Tahaksin veel eriti toonitada, et
FIDE finantsaruandest said koopia
kõik külalised, aga meil on rahavoogude laekumiste ja ka kulutuste
suurused seitsme luku taga. Meie
Eesti Maleliit paistab olema päris
hea koopia valitsuse ja linnaisade valitsemismudelist „vait olla ja
edasi teenida!”.
Milleks meile selline maleliit, kus
maleliikumise asemel silmnähtavalt
üritatakse maletegevust hoopis killustada?! Kuidas muidu mõista tegevust, kus Eesti Male Toetusühin-

Arvestustehnika ja mõtlemisoskus
Kas males on eelistatum paremate mäluomadustega (suurmeistrite
partiide reprodutseerimine) või paremate mõtlemisomadustega õpilased.
Esimene omadus aitab partii algstaadiumis kindlasti kokku
hoida kallist mõtlemisaega, teine
omadus aga loovalt lahendada teoreetiliselt rajalt kõrvalekaldunud
seisuprobleeme.
Aleksandr Kotovi järgi on arvestustehnikat vallanud vaid vähesed
maletajad, kohati isegi kõrgete järkude omanikud ei ole omandanud

seda täielikult.
Partii staadiumis, olles avangust
väljunud tuntud käikudega, tekib
partiis kriitiline seis, kus iga käik
on otsustava tähtsusega. Vaja on
õppida tekkivaid variante täpselt
arvestama, milleks sobiks käikude
graafiline kujutamine nn. „arvestuspuuna”.
Keerulisi variante arvestades on
tarvis läbida „oksakesed” ainult
üks kord. Piiratud mõtlemisaja
tingimustes ei tohi aega kaotada
korduvateks kontrollarvestusteks,
mille põhjuseks on enesekindluse

puudumine. Parem kannatada valearvestuse tõttu, kui taluda alalist
korralagedust oma mõtlemisprotsessis.
Eelistatud ei tohiks olla paremate mäluomadustega mängijad (so
läbitöötatud variantide reprodutseerimine), vaid eelistatud peaksid
olema paremate mõtlemisomadustega maletajad.
Pigem teame vähem[,] aga mõtleme loovamalt!
REIN RUUS
Katkend Tallinna Pedagoogilise

Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna informaatikaosakonnas
2004. aastal kaitstud magistritöö
„Veebipõhine male algõpetus”
(juhendaja: Tõnu Truus) peatükist
„Maleõpetamist mõjutavad pedagoogilis-psühholoogilised
tegurid”.

Prantsuse kaitse
1.e4 e6 2. d4 d5 3. Rc3 Rf6 4. e5
Rfd7 5. f4 c5 6. Rce2?! c:d4. Parem oli 6. … Rc6 7. Rf3 Lb6 kerge

2.

Joseph G. Gallagher – Viktor Kortšnoi
(Šveitsi meistrivõistlused, Lenzerheide, 18.07.2006)
paremusega mustale. 7. R:d4 Lb6.
8. Rgf3 Rc6 9. c3 Rc5 10. Lc2
R:d4 11. R:d4 Od7 12. Oe3 Vc8
13. Rf3 Ob5? Õige olnuks 13. …
Lc7. 14. b4! ja must alistus, sest
järgnenuks 14. … Rd3+ 15. Kd2!
La6 16. O:d3 O:b4 17. Od4 tunduvalt parema seisuga valgele. (Mär-

kused András Mészárosilt.)
Partii on võetud Ungaris ilmunud lühipartiikogumikust „1000
miniatűr sakkcsapda” (lk. 199,
ilmumisaasta: 2008, koostaja:
rahvusvaheline meister András
Mészáros).

MADIS STAUB
Autor on maleklubi „Faalanks”
liige.

MaleÜlesanne
Nr. 2.
Karol Wojtyła
(=Johannes Paulus II)
„Sakkfutár” 4/2005

Asukoht internetis: http://www.
ppk.edu.ee/wp-content/upl o a d s / 2 0 1 0 / 11 / Ve e b i p % C 3 %
B5hine-male.pdf

Nii ei tohi avangut mängida 
Õige avangukäsitsus on hea malemängu alus. Ja vastupidi: nõrga
avangu järel ei pruugi partii jõuda isegi keskmängu, lõppmängust rääkimata. Avanguvigade
vältimiseks tutvustamegi tuntud
mängijate lühipartiisid, mis jäid
lühikeseks just avangupõhimõtete eiramise tõttu. – Toim.

gu aastase kalenderplaani üritustega
paralleelselt käivitatakse mingi Maleliidu üllatusturniir? Näiteks Rõuge ja Tõrva turniiriga samaaegselt
korraldati Malemajas oma, kalendrivälised turniirid.
Tõelise malearmastajana tahaks
mina ja ka paljud teised näha hoopis
teist male organisatoorset tegevust,
toetamaks verisuliseid noori kuni
meie suurmeistriteni kaasaarvatud.
Potentsiaali, et jõuda Eestist rahvusvahelisele areenile, on ju paljudel.
Mitmesugused suletud ringi turniirikesed üritavad nähtuvalt küll moodustada mingit aadelkonda, aga see
pole ikkagi see. Võidakse muidugi
küsida: milleks soovida nii jõulist
male arendamist? Väidan, et kui leiduks mõtlemist kas või mõni samm
ettepoole, poleks meil ju nii palju hädapätakaid, kes suures laenamistuhinas on kaotanud nii iseenda vara kui
ka käendajate vara. Kallid sõbrad,
palun mõtelge tõsiselt!

Seis pärast 13. käiku.

Matt kahe käiguga.
Lahendused saata kuni 29. novembrini 2013 e-aadressil koplikalvet@gmail.com.
Ülesande nr 1 (matt kahe käiguga) lahendus:
1. Rc5 ähvardusega 2. Lg5 matt.
Kui 1. … Lf1, siis 2. Rd3 matt. Kui
1. … Lb2, siis 2. Rb3 matt. Kui 1.
… Ld7+, siis 2. R:d7 matt. Kui 1.
… Lb7+, siis R:b7 matt. Kui 1. …
L:c5, siis 2. V:c5 matt.
Ülesanne nr. 1 osutus Eesti malesõpradele nii raskeks, et ei saabunud ühtegi lahendust.

