
Austatud kirimaletajad

Möödunud aasta jääb meenutama meie olümpiameeskonna VII kohta XVII olümpia finaalis. 
Medaliteni jäi seekord vähem maad kui XV olümpia finaalis, kus me saime sama koha.
Esimesel laual sai Raul Kukk tulemusega +2-2=8 järjekordse GM normi, mis tõstis ta meie 
kõigi aegade edukamaks kirimaletajaks selles arvestuses. Parima tulemuse saavutas Tõnu 
Talpak VI laual +4-0=8, mis andis laual teise koha, kuid GM normi mitte.
XXX CT-turniiridel osalesid meilt Tõnu Tiits (+3-0=7, 11. koht 110 kandidaadi hulgas, mis 
jättis esimesena finaali ukse taha, kuid andis viienda GM normi), Tõnu Talpak (+0-0=10, 65. 
koht) ja Jüri Siigur (+1-1=8, 74. koht).
Eesti MV medalid noppisid Jüri Siigur, Priit Tõnisson ja Hans Tomson.
Teist korda mängib meie meeskond Euroopa MV finaalis, kuid medaleid veel ei paista. 
Enne Jõule startis meie meeskond (Raul Kukk, Tõnu Talpak, Einar Laane, Olav Sepp, Teet 
Švilponis ja Priit Tõnisson) XX olümpia poolfinaalis, edu neile.
XXXII CT-turniiridel startisid Einar Laane ja Tõnu Tiits.

Juhatus valis Raul Kuke aasta kirimaletajaks teist aastat järjest.

Uuel aastal on meie parimatel võimalus osaleda järgmistel rahvusvahelistel võistlustel:
1) I kv, 37. WCCC/PR turniirid, meilt Priit Tõnisson ja Vladimir Dmitrijev + keegi veel,
2) II kv, 37. WCCC/SF turniirid,
3) III kv, 33. WCCC/CT turniirid,
4) III kv, XXI postiolümpia poolfinaal,
5) III kv, X Euroopa MV poolfinaal ja
6) II kv, 68. ind. Euroopa MV finaal, meilt Tõnu Talpak.

Kutseid uutele turniiridele avaldab pidevalt meie koduleht, samuti ICCF serveri koduleht.

Lõuna-Aafrikas toimunud ICCF kongressil otsustati alustada tasuta koolinoorte turniiride 
korraldamist serveril, mida tuleks kindlasti ära kasutada meile järelkasvu leidmiseks.

Jätkuvalt on meil õigus korraldada serveril tasuta üks rahvuslik turniir (kuni 105 partiid). 
Selleks kutsub Hans Tomson osa võtma 44. Eesti MV turniirist juba lähemal ajal. Osavõtu 
eelisjärjekorra moodustavad viimaste MV 8 paremat + kõik soovijad, kes ICCF reitingu järgi 
mahuvad 15 parema soovija hulka.

Möödunud aastal lahkus meie presidendi kohalt Lembit Vahesaar tervislikel põhjustel. 
30. juunil toimunud üldkogu valimistel jäid tema kohustused minu kanda. Pean kurvastusega 
teatama, et momendil oleme 5 viimase alaliidu hulgas, kellele ei eraldata sentigi toetust. Rea 
põhjuseid mittetoetamiseks olen juba likvideerinud ja läbirääkimistele lubati kutsuda ... Näib.
20 aasta jooksul pole meie meedias ühtegi meie tiitlivõistluste tulemust avaldatud, nüüd on 
lubadus alustada II kvartalis esimeste turniiridega.

Tugevat tervist ja salakavalaid käike malelaual!

Tõnu Tiits


