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Kõigil senistel MM-finaal-
turniiridel osalenud Eesti 
saalihokikoondis mängib 
ka detsembris Göteborgis 
toimuval 10. MMil. Suu-
rim tänu selle eest tuleb 
öelda mullu suvel Eesti 
passi saanud väliseestla-
sele Andreas Wöidumale.

Slovakkia pealinnas Bratisla-
vas peetud valikturniiril võisid 
MM-pääsmes kindlad olla kaks 
paremat. Kindel soosik oli MM-
pronks Šveits, autsaiderid Ser-
bia ja Belgia. Teise koha pidi 
otsustama matš Eesti – Slovak-
kia (2012 MMil mängiti 3:3, sep-
tembris kaotas Eesti sõpruskoh-
tumise 3:4).

Kõik täpselt nii ka läks, ent 
eeldatud tasavägise närvide-
mängu asemel rullus 1358-pea-
lise Slovakkia publiku ees lahti 
Wöiduma šõu – mees lõi neli 
väravat ja juhtis Eesti 6:1 või-
dule!

Rootsist pärit väliseestlased 
(põlvkonnast, kelle vanavane-
mad olid eestlastest sõjapõgeni-
kud) on Eesti saalihokikoondist 
abistanud aastast 2004. 2008 
mängisid esimest korda Eesti 
eest kaasa Rootsi meistriliiga 
(maailma tugevaim klubisari) 
karastusega vennad Henrik ja 
Kristian Talme.

“Talmesid teavad Rootsi 
saalihokis kõik. Ning kuna ka 
minu isa vanemad on eestla-
sed, siis hakkasin uurima va-
riante Eestit esindada. Mullu 
suvel sain passi,” selgitab Wöi-
duma Eestit esindama sattumi-
se asja olusid.

Peatreener Argo Kungla 
sõnul on Wöiduma Eesti jaoks 
tõeline teemant. “Supermees! 
Valdab kõiki elemente, on hea 
liikumisega ja väga kiirete käte-
ga. Norra kõrgliigas (Wöiduma 
mängib Tunet IBK klubis) on 
ta tänavu 17 mänguga kogunud 
50 resultatiivsuspunkti. Lisaks 
inimesena suurepärane!”

Eesti meeskond kuulus 
lõppenud valikturniiril kuus 
Rootsis sündinud väliseest-
last. Wöiduma sõnul ootavad 
nad sügisel kodumaal (mehed 
mängivad Eesti eest, aga nen-
de sünni- ja kodumaa on Root-
si) toimuvat finaalturniiri kan-
natamatult. “Väga põnev. Olen 
kindel, et paljud Rootsi saali-
hokisõbrad pööravad MMil 
Eesti meeskonnale erakord-
selt palju tähelepanu,” märkis 
Wöiduma.

Maailma edetabelis 8. kohal 
asetsev Eesti saab alagrupivas-
tased teada märtsis. 2010. aas-
ta MMil jõuti veerandfinaali ja 
saadi 7. koht, kahe aasta eest 
lepiti 9. kohaga.

Tänu Rootsi eestlasele
sai Eesti saalihoki
10. korda MMile

Andreas Wöiduma.

Kas lakkuda haavu
või vaadata homsesse?

Konstateeringuid
• Eesti epeenaiskond või-

tis Prantsusmaal toimunud 
MK-etapi. Samuti maailma 
karikavõistluste etapiks olnud 
meesvehklejate Tallinna Mõõ-
ga turniiril ei pääsenud Eesti 
meestest ükski, ka maailma-
meister Nikolai Novosjolov mit-
te, 16 parema ja Eesti meeskond 
8 esimese sekka.

• Triatleet Marko Albert või-
tis Uus-Meremaal täispika Iron-
mani, olles 14 aasta järel esime-
ne seda suutnud eurooplane.

• Tallinna Selveri võrkpalli-
meeskond võitis Eesti ja Läti 
ühise Schenkeri liiga.

• Maailma 26. tennisist 
Kaia Kanepi jõudis Mehhikos 
Acapulcos WTA turniiri vee-
randfinaali, kus kaotas maail-
ma 70. reketile. Anett Kontaveit 
mängis Moskvas 25 000 dollari-
se turniiri finaalis, kus kaotas 
valgevenelannale.

• Loositi Euroopa 2016. aas-
ta jalgpallimeistrivõistluste ala-
grupid. Eesti sattus ühte gruppi 
Inglismaa, Šveitsi, Sloveenia, 
Leedu ja San Marinoga. Kind-
laks edasipääsuks tuleks saada 
teine koht, aidata võib ka kol-
mas.

• Selle nädala lõpus Poolas 
Sopotis toimuvale kergejõusti-
ku sise-EMile saadab Eesti vaid 
kõrgushüppaja Anna Iljuštšen-
ko ja sprinter Marek Niidu.

Kommentaare
Taliolümpiamängud Sotšis 

on läbi ja nüüd kostab sealt lä-
hedalt hoopis kurjemaid, täp-
semalt relvade hääli. Nagu uk-
rainlastest kolleegid mängudel 
arvasid, hoidis Venemaa end 
spordipeo ajal sordiini all ja vis-
kas tule kustudes viisakusrüü 
ült. Ometi – kohe-kohe peaksid 
ju Sotšis algama paraolümpia-
mängud? Ikka toimuvad või on 
lahinglahenduste taustal õhus 
boikotivariandid? Eks lähipäe-
vad näita, aga paraolümpia tee-
mal märgiks ära sellegi, et Eesti 
nagunii ei osaleks. Ja seda õlgu 
kehitama paneval põhjusel – 
raha ei olevat. Huvitav, puude-
ga inimesi Eestis ju jätkub, osa 
neist on ka elurõõmsalt sporti-
vad, igasuguste naljakate asja-
de jaoks riigikogu raha leiab, 
kelguhokivõistkonna paraolüm-

piale lähetamiseks tühist sum-
mat mitte. 

Kui juba rahani jõudsin, 
siis käib riigikogus, parlamen-
di komisjonides ja erakonda-
des endiselt arutelu seni Eesti 
sporti toitnud maksuvabadele 
stipendiumidele uue lahendu-
se leidmiseks. Teatavasti hak-
kas Eesti maksuamet ühtäkki 
spordi klubidele, kes rahanap-
puses maksid oma treeneritele 
ja profisportlastele palkade ase-
mel lihtsalt stippe (ja riigil jäid 
maksud saamata) kurjalt turja. 
Klubid laiutavad käsi ja ütle-
vad, et see tähendab Eesti niigi 
õhukese spordi surma, maksu-
amet väidab, et maksude maks-
mise kohustus on eranditult 
kõigil, ja nii seda kartulit ühest 
peost teise veeretatakse. Ning 
õhus on (tegelikult üsna väike) 
3,5 miljonit eurot, mida riigi-
kogulased seni millegi-kellegi 
arvelt spordirahva riigitruuks 
aitamiseks ei ole leidnud.

Aga mingem veel korraks 
sooja Sotši ja meenutagem lõp-
penud olümpiat. Eesti kukku-
mine kõvast talispordiriigist on 
olnud ikka väga valus. Näiteks 
oldi 2006. aastal Torinos kolme 
kullaga 12. riik otse kahe kulla-
ga Norra (!) ees. Nüüd said eest-
lased Sotšis parimana 24. koha 
(sedagi 30 iluuisutaja seas). 

Medaliriike oli Sotšis 26, aga 
mitte neid ei ole eestlastel mõtet 
lugeda. Pigem tasub vaadata, 
kes veel viletsama kohaga jäid. 
Need olid tõelised talispordiek-
soodid Bosnia ja Hertsegovii-
na, Serbia, Briti Neitsisaared, 
Island, Jamaica, Makedoonia, 
Hongkong, Iraan, Tonga, Ar-
meenia, Moldova, India, Mon-
tenegro, Portugal, Kõrgõztan, 
Liibanon, Malta, Ida-Timor, 
Neitsisaared, Maroko, Togo, 
Peruu, Zimbabwe, Albaania, 
Küpros, Tai, Mongoolia, Pakis-
tan, Luksemburg ja Nepaal. 
Kaimanisaarte, Dominica, Meh-
hiko, San Marino, Tadžikistani 
ja Venezuela sportlased Sotši 
mängudel finišisse ei jõudnudki.

See nimekiri, mis sai siin 
üles loetud mitte parastamiseks, 
vaid hingevaluga, räägib palju. 
Eesti spordirahvas ootab nüüd, 
millal vaikne haavade lakkumi-
ne olümpiaspordi uute lahendus-
te otsimiseks keeratakse.

ENN HALLIK,
Pärnu Postimees 

MALENURK
Aasta algus on malemaa-
ilmas ikka suurte lahtiste 
turniiride aeg. Kuu aja 
jooksul toimus neid kogu-
ni kolm. 

Jaanuaris mängiti ühe suurema 
auhinnafondiga lahtist turniiri 
Tradewise Gibraltar Masters. 
Esikohta jäid jagama Ivan Tše-
parinov, Vassili Ivantšuk ja Ni-
kita Vitjugov. Play-offis oli kõige 
rohkem õnne Tšeparinovil, kes 
teenis võiduga kakskümmend 
tuhat naela. Veebruari esime-
sel nädalal toimunud Moskva 
Openil osales A-grupis koguni 
194 maletajat. 7 punktiga 9-st 
voorust sai esikoha ukrainlane 
Aleksander Moisejenko. Eesti 
malet kõige rohkem puudutav 
uudis tuleb aga Valgevenest, 
kus David Bronsteini memo-
riaalil osales Jaan Ehlvest. Ehl-
vest kogus 5 punkti 9-st partiist 
ja jäi üsna kesisele 55. kohale. 
Turniiri võitis esimese asetuse-
ga Baadur Jobava Gruusiast.

Sergei Tiviakov (2639) – 
Jaan Ehlvest (2565) [C55]
David Bronstein Memoriaal 

BLR , 11.02.2014

1. e4 e5 2. Oc4 Rf6 3. d3 Rc6 
4. Rf3 h6 5. O-O d6 6. Ve1 Oe7 
7. c3 O-O 8. h3 Ra5 9. Ob5 a6 10. 
Oa4 b5 11. Oc2 c5 12. d4 Lc7 13. 
d5 Rc4 14. a4 Od7 15. b3 Ra5 16. 
Rbd2 Rh7 17. b4 cxb4

18. cxb4 Vac8 19. Va2 Rc4 
20. Od3 f5 21. axb5 axb5 22. 
exf5 Oxf5 23. Rxc4 bxc4 24. Oxf5 
Vxf5 25. Oe3 Lb8 26. Lb1 Vf7 
27. b5 Rf6 28. b6 Od8 29. Va7 
Vxa7 30. bxa7 La8 31. Lf5 Rxd5

32. Va1 Rc7 33. Ob6 c3 34. 
Re1 d5 

Pärast valgeväljalise oda 
vahetust on musta seis lagune-
nud. Tiviakov leiab partiile ilu-
sa lõpplahenduse 35. Lxc8 Lxc8 
36. Oxc7 La8 37. Oxd8 d4 38. 
Oc7 1-0

Werner Speckmann
Deutsche Schachzeitung 1979

Matt kahe käiguga

Eelmise ülesande lahendus: 
1. Rxd3!

INDREK TURU

Seeniorlaul 2014
Vabariiklikust seeniorlauluvõistlusest 
on oodatud osalema kõik harrastusso-
listid alates viiekümnendast eluaastast. 

Konkurss toimub kolmes voorus ja ka-
hes vanusegrupis. I voor viiakse läbi helisal-
vestiste põhjal, millest valitakse välja kuni 
20 solisti, kes pääsevad edasi II vooru. He-
lisalvestised saata vabalt valitud helikand-
jal hiljemalt 9. aprilliks aadressil: “See-
niorlaul 2014”, MTÜ Rand, Ringi 3, 80010 
Pärnu, EESTI. Lisada nimi, vanus, lugude 
pealkirjad, saatja nimi, kodune aadress, te-

lefon, e-post. Edasipääsust II vooru teavita-
takse soliste hiljemalt 16. aprilliks.

II ja III voor toimuvad 26. aprillil Pärnu 
kultuurikeskuse “Tervis” saalis. Esinemis-
järjekorra loosimine kell 13.00. 

II voorus (algus kell 14) esitatatakse 
kaks laulu – üks Arne Oidi loomingust 
ja teine vabal valikul fonogrammi, 
klaveri, mõne muu instrumen-
di või kahest liikmest koosne-
va ansambli saatel. Laulude 
kohustuslik pikkus 2-4 mi-
nutit. II voorust valib žürii 
välja kuni kümme solisti, 

kes pääsevad III vooru ehk finaali. III voo-
rus e. finaalis (algus kell 16) esitatakse II 
voorus kõlanud Arne Oidi laul ja üks uus 
laul vabal valikul (ei tohi olla sama, mis II 
voorus esitatud).

Lauljad võistlevad kahes vanusegru-
pis: 50-65 aastased ning 66 ja vanemad.

Infot konkursi kohta jagavad: Too-
mas Kuter tel: +372 5591 4058 e-mail: 

toomas@kuter.eu. Kaja Treuberg 
tel: +372 5666 2733 e-mail: puhvi@
hotmail.com.

MERIKE VIILUP
Seeniorlaul 2014 meediajuht


