
Eesti kiirmale meistrivõistlused`2015 
juhend 

 

EESMÄRK 
Võistluse eesmärgiks on välja selgitada 2015. aasta Eesti meeste kiirmale meister, naiste kiirmale meister 

ning seenioride kiirmale meister.  

 

AEG JA KOHT 
Võistlused viiakse läbi 5. detsembril 2015. aastal Paul Kerese nimelises Malemajas. Võistluste algus on 5. 

detsembril kell 10.30. Võistlejate registreerimine ja osavõtumaksu tasumine lõpetatakse kell 10.15. 

 

VÕISTLUSTINGIMUSED 
Võistlused viiakse läbi šveitsi süsteemis 9 vooruga. Ajakontroll on 15 + 15 min. partiile, + 3 sekundit igale 

käigule, vooru kestvus on orienteeruvalt 40 minutit. Korraldatakse kolm eraldi turniiri (mehed, seeniorid, 

naised). Naiste turniiri võistlussüsteem selgub vahetult enne võistlust sõltuvalt osavõtjate arvust. 

 

OSAVÕTJAD 
Osavõtuõigus on kõigil maletajatel, kes tasuvad osavõtumaksu. Maletajad, kes on registreerunud 

3.detsembriks k.a. on osavõtumaks 10 eurot (seeniorid s.a. 1955 ja vanemad ning noored (s.a. 1997 ja 

nooremad) on osavõtumaks 6 eurot. Alates 4. detsembrist on osavõtumaks 15 eurot (soodustust 

omavatel maletajatel 10 eurot). Suurmeistrid on osavõtumaksust vabastatud juhul, kui nad registreeruvad 

hiljemalt 3. detsembriks k.a. 

Kõik Eesti kiirmale meistrivõistlustel osalevad mängijad peavad omava kehtivat litsentsi.  
 

PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE 
A - meeste ja seenioride arvestuses: 

Võrdsete  punktide  korral  mitmel  maletajal  selgitatakse  paremusjärjestus alljärgnevalt:   

1) Buchholtz nõrgema tulemuseta; 

2) Buchholtz kahe nõrgema tulemuseta; 

3) omavaheline kohtumine. 

 

B - naiste arvestuses: 

- kui võistlus toimub šveitsi süsteemis, siis on kriteeriumid samad, mis meestel; 

- kui võistlus toimub ringsüsteemis, siis võrdsete punktide korral määratakse paremusjärjestus 

alljärgnevalt: 1) Bergeri koefitsent; 2) omavaheline kohtumine. 

 

Esikoha jagamisel kõikides võistlusklassides selgitatakse võitja järelvõistlusega välkmales 3 + 3 min. + igale 

käigule lisandub 2 sek. 2-partiilises matšis, selle viigi korral mängitakse kolmas lisapartii aegadega 5 min. 

(valgel) + 4 min. (mustal), mille valge peab võitma. Kui I koha jagajaid on 3 või rohkem, siis viiakse läbi 2-

ringiline välkturniir. Järelvõistlus toimub koheselt peale põhivõistluse lõppu. 

 

AUTASUSTAMINE 

Kolme paremat meest, naist ja seeniori autasustatakse medalite ja diplomitega. Võistluste auhinnafond 

moodustub igas kategoorias laekunud osamaksudest, millest auhinnafondi läheb 80%. 

Auhinnafond võistlejate vahel jaguneb alljärgnevalt: I koht – 35%; II koht – 25% ja III koht – 20%; IV koht – 

10%; parim noor (vanim seenior) – 10%. Eesti meeste kiirmale MV-te 1. koha garanteeritud auhind on 

vähemalt 100 eurot. 

 

ÜLDIST 
Võistlejate lähetamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon, kohtunike tegevusega seotud kulud 

kannab EML. 

 

Registreerimine ja informatsioon EML telefonil 52 51623 (H.Olde) või e-mail maleliit@maleliit.ee. 


