SAAREMAA 46.KARIKATURNIIR MALES JA
EESTI SEENIORIDE MEISTRIVÕISTLUSED MALES
JUHEND
1. Aeg ja koht
Turniir viiakse läbi 25.06…28.06.2015.a. Kuressaares. Turniiri
avamine on neljapäeval, 25.06.2015.a. Saaremaa Ühisgümnaasiumi
ruumides (Hariduse 13) kell 14.30, samal päeval mängitakse 1. voor.
Kohalesaabunud võistlejate registreerimine samas kell 13.00 kuni
14.15.
2. Osavõtjad
Osa võivad võtta kõik maletajad, kelle reiting seisuga 19.06.2015.a.
on vähemalt 1600.
Turniirist osavõtt kindlustatakse maletajaile, kes on tähtaegselt
registreerunud.
Eesti seenioride MV arvestuses (eraldi mehed ja naised) osalevad
maletajad, kes on sündinud 1955.aastal ja varem.
3. Eelregistreerimine
Osavõtusoovist teatada hiljemalt 19.juuniks 2015.a., e-posti
aadressidel jaak@kurelto.ee või markosiil68@gmail.com. Majutuse
võimaluste kohta võib saada infot www.saaremaa.ee. Üks soodsamaid
majutuskohti on Ovelia Majutus OÜ, Suve tn.8 (tel.5185932).
4. Turniiri korraldus
Võistlus viiakse läbi šveitsi süsteemis. Mängitakse 6 vooru.
Mõtlemisaeg 90 minutit partiile + igale käigule lisandub 30 sekundit
(alates esimesest käigust).
Partiiprotokollide täitmine on kohustuslik kuni mängu lõpuni. Vaba
vooru eest arvestatakse võistlejale punkt.
Ajakava:
Neljapäev, 25.juuni

kell 13.30-14.15
kell 14.30
Reede, 26.juuni
kell 10
kell 16
Laupäev, 27.juuni
kell 10
kell 16
Pühapäev, 28.juuni
kell 9
Võistluste lõpetamine toimub 30 minuti
lõppu.

võistlejate registreerimine
võistluste avamine ja I voor
II voor
III voor
IV voor
V voor
VI voor
jooksul pärast viimase vooru

Paremusjärjestus võrdsete punktide korral määratakse Buchholzi
süsteemi järgi. Selle võrdsuse korral lahutatakse nõrgima vastase
tulemus, selle võrdsuse korral kahe nõrgima tulemus jne.
Kasutatakse FIDE malekoodeksit koos selle koodeksi Eestis
rakendamise erisuste punktidega 1 ja 2 (s.o. sisselülitatud
mobiiltelefonide keelu rikkumise ning partiile üle 15 minutilise
hilinemise korral määratakse vastava rikkumise toimepannud
mängijale kaotus).
Tekkivad probleemid lahendab peakohtunik, kelle otsus on lõplik.
5. Majandamine
Võistlejate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon.
Osavõtumaks on kümme (10) eurot, seenioridel (1955.a. ja varem
sündinud) ja õpilastel (1997.a. ja hiljem sündinud) viis (5) eurot (ilma
litsentsita maletajate osavõtumaks on vastavalt 11 ja 6 eurot). NB!
Kõik seenioride Eesti MV arvestusse minevad võistlejad peavad
omama litsentsi vastavalt kehtivatele litsentsireeglitele. Senised
karikaturniiride võitjad ning suurmeistrid on osavõtumaksust
vabastatud. Saaremaa Maleklubi liikmed, kes on maleklubi
liikmemaksu tasunud, on samuti osavõtumaksust vabastatud
(osavõtumaksust vabastatud, kuid litsentsi mitteomavad võistlejad
peavad tasuma 1 euro).
NB! Võistlustel kehtivad Eesti Maleliidu litsentsireeglid.
6. Autasustamine
Turniiri võitjat autasustatakse Saaremaa karika koopia, diplomi,
medali ja auhinnaga, 2. ja 3. kohale tulnuid ning parimat Saaremaa
maletajat autasustatakse diplomi, medali ja auhinnaga. 4…6. kohale
tulnuid autasustatakse diplomi ja auhinnaga. Diplomi ja
eriauhinnaga autasustatakse ka parimat naismaletajat, noormeest ja
neidu.
Esikolmiku auhindade väärtused on:
I koht – 150 eurot,
II koht – 100 eurot,
III koht – 80 eurot.
Auhinnad ei lähe jagamisele.
Seenioride arvestuses antakse kolmele parimale meesseeniorile ja
kolmele parimale naisseeniorile Eesti MV medalid ja diplomid.
7. Üldist
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri
orgkomitee koos peakohtunikuga.
Saaremaa Maleklubi
Eesti Maleliit

