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EESTI MEESTE JA NAISTE 
MEISTRIVÕISTLUSED MALES 

 

(U20 vanuseastme Eesti neidude ja noormeeste meistrivõistlused) 
 

J U H E N D 
 

Üldist 
Käesoleva turniiriga selgitatakse 2015. aasta Eesti meeste ja naiste meister klassikalises males.  
 

Toimumise aeg ja koht 
Finaalturniirid 12. mai …. 17. mai 2015. a Tallinnas 
Eelturniirid 5. märts  …. 8. märts 2015. a Paul Kerese Malemajas  (Vene 29, Tallinn) 
 
 

EMV-te eelturniirid ja U20 vanuseastme meistrivõistlused 
 

Eelturniiridel võivad osaleda kõik soovijad, kelle Eesti reiting (seisuga 1.01.2015) on vähemalt 1500 
(mehed) või 1300 (naised) ning kes tasuvad osavõtumaksu 10 eurot.  
 

Eelvõistlused viiakse läbi šveitsi süsteemis ning mängitakse 7 vooru. Naiste eelvõistluse süsteem 
selgub pärast võistlejate registreerumist. Ajakontroll ühele partiile on 90 minutit + 30 sekundit igale 
käigule. Partiide üleskirjutamine on kohustuslik kuni partii lõpuni. Turniirid lähevad FIDE reitingu 
arvestusse. 
 

Eelvõistluse algus 5. märtsil 2015. a kell 16.00 (registreerunud võistlejad peavad kohal olema 
võistluspaigas 5. märtsil hiljemalt kell 15.45, vastasel korral neid ei lubata mängima). Eelvõistluseks on 
vajalik eelnev kirjalik registreerimine (maleliit@maleliit.ee) koos osavõtumaksu tasumisega EML 
arveldusarvele nr. EE331010052032815007 SEB Pangas hiljemalt 3. märtsil 2015. a. Kõik Eesti MV-l 
(eelturniir, finaalturniir) osalevad maletajad peavad omama kehtivat litsentsi (täiskasvanute aastane 
litsents - 20 eurot, noortel – 10  eurot, kui maletaja litsentsi eest tasub EML-i liikmeks olev klubi).  
 

Võrdsete arvu punktide korral määratakse paremusjärjestus eelvõistlusel alljärgnevalt:  
- kärbitud Buchholz 1 -  tulemus , millest on lahutatud vastasmängijate kõige madalam tulemus; 
- kärbitud Buchholz 2 - tulemus , millest on lahutatud vastasmängijate kaks kõige madalamat 

tulemust.  
 

Eelvõistluste kolm paremat omandavad õiguse osalemiseks finaalturniiril. Finaalturniiril erinevate 
kvalifitseerumiste kattumine ja/või loobujate asendamine toimub 2015. a Eesti MV-te eelturniiri 
paremusjärjestuse alusel. 
 

Autasustamine 
- Eelturniiri tulemuste alusel autasustatakse kolme paremat U20 vanuseastme (s.a. 1995 ja 
nooremad) neidu ja noormeest medali ja diplomiga ning I kohta meistrisärgiga; 

- eelkõige võistluse tulemuste põhjal toimub kvalifitseerumine 2015.a juunioride rahvusvahelistele 

tiitlivõistlustele. 
 
 

NB! Finaalturniiridel nimelist kohta omavad võistlejad ning eelturniirilt finaali kvalifitseerunud 
maletajad peavad hiljemalt 8.aprilliks 2015.a kirjalikult kinnitama oma osalemist või mitteosalemist 
Eesti meistrivõistlustel.  
 

mailto:maleliit@maleliit.ee


FINAALTURNIIRID 
 

MEHED 
Nimeliselt omavad õigust mängida finaalturniiril: 
1) 4 paremat 2014. a Eesti meistrivõistlustelt: GM Kaido KÜLAOTS (2558); IM Ottomar LADVA (2410); 

IM Tarvo SEEMAN (2426); Roman JEŽOV (2245); 
2) kolm osalejat 1.01.2015 FIDE reitingu alusel (aktiivsed mängijad): GM Kaido KÜLAOTS (2558); GM 

Meelis KANEP (2509); GM Aleksander VOLODIN (2484);  
3) eelturniiri kolm paremat; 
4) finaalturniiril erinevate kvalifitseerumiste kattumisel ning personaalsest kohast loobujate 

asendamine toimub 2015. a EMV-te eelturniiri paremusjärjestuse alusel. 
 

NAISED 
Nimeliselt omavad õigust mängida finaalturniiril: 
1) 4 paremat 2014. a Eesti meistrivõistlustelt: WIM Mai NARVA (2179); WIM Monika TSÕGANOVA 

(2113); WFM Regina NARVA (2007); WCM Triin NARVA (2073); 
2) kolm osalejat 1.01.2015 FIDE reitingu alusel (aktiivsed mängijad):  WFM Valeria GANSVIND (2247); 

WGM Tatjana Fomina (2201); WIM Mai NARVA (2179); 
3) eelturniiri kolm paremat; 
4) finaalturniiril erinevate kvalifitseerumiste kattumisel ning personaalsest kohast loobujate 

asendamine toimub 2015. a EMV-te eelturniiri paremusjärjestuse alusel. 
 

Finaalturniirid toimuvad Tallinnas 12.maist kuni 17.maini 2015.a. Finaalturniirid toimuvad 
ringsüsteemis ajakontrolliga 1 tund 30 min. 40-le käigule + 15 minutit partii lõpuni. Igale käigule 
(alates 1.käigust) lisandub 30 sekundit. Finaalturniiride avamine ja osalejate loosimine toimub 12.mail 
2015. a kell 14.00. Esimene voor mängitakse 12.mail kell 16.00.  
 

Esikoha jagamise korral finaalturniiridel toimub 2 partiiline järelmatš (kahe osavõtja korral) või 1-
ringiline järelturniir (kolme ja enama osavõtja korral) kiirmales (25 minutit + iga käik 10 sekundit).  
Kui võistlejatel on võrdselt punkte ka peale järelvõistlust, siis sel juhul mängitakse 2-partiiline 
järelmatš (kahe osavõtja korral) või 1-ringiline järelturniir (3 ja enama osavõtja korral) välkmales (5 
min partiile + iga käik 3 sek). Selle viigilise tulemuse korral mängitakse üks lisapartii (kus valgetel on 6 
min. ja mustadel 5 min. (lisasekundeid ei anta) ning viigilise tulemuse korral on mustadega mänginud 
võistleja saavutanud võidu. Paaritu(te) lisapartii(de) värvid loositakse. 
 

Ülejäänud kohtade jagamisel määratakse paremusjärjestus 1) Bergeri süsteemi järgi; 2) Koya 
süsteemi järgi (laiendatakse allapoole). 
 
Autasustamine 
- Kolme paremat meest ja naist autasustatakse medali ja diplomiga; 
- 2015. a Eesti meeste ja naiste meistrivõistluste esimese koha saavutanud võistlejad saavad õiguse 
osaleda 2016. aasta maleolümpial Eesti koondise liikmena; 
- kui Eesti võistkonnad osalevad 2015.a Euroopa võistkondlikel MV-l, siis võistkondade 
komplekteerimine toimub Eesti MV-te tulemuste alusel. 
 
2016.a Eesti MV-te komplekteerimine 
2016.a Eesti meeste ja naiste meistrivõistlused toimuvad ringsüsteemis 10 osalejaga. Finaalturniirid 
komplekteeritakse järgnevalt: 2015.a MV-te 4 paremat; 3 aktiivset maletajat 1.01.2016. a FIDE 
reitingu alusel ning eelturniiride kolm paremat. Erinevate kvalifitseerumiste kattumisel ning loobujate 
asendamine toimub 2016. a Eesti MV-te eelturniiri paremusjärjestuse alusel. 
 
Info 
Jooksev info võistluste kohta on EML kodulehel: www.maleliit.ee . Samuti telefonil 5251623 või 
6314239 (Hendrik Olde).  

http://www.maleliit.ee/

