
Eesti 14- ja 12-aastaste noorte meistrivõistlused`2015 
VALIKTURNIIR 

 
Võistluste korraldaja: 
Eesti 14- ja 12-aastaste noorte MV-te valikturniiri korraldab Eesti Maleliit. 
 

Võistluste eesmärk: 
Selgitada välja maletajad, kes pääsevad U14 ja U12  Eesti noormeeste meistrivõistluste finaalturniirile ning anda 
neidudele võimalus sportlikuks tegevuseks koolivaheajal. Eesti neidude MV-te koosseisud komplekteeritakse 
vastavalt Eesti noorte meistrivõistluste üldjuhendile. 
 

Osavõtjad: 
Osaleda võivad kõik noormaletajad, kes on võistlusteks eelnevalt registreerunud kooskõlas juhendiga. Kõikidele 
valikturniiril osalevatele võistlejatele kehtib osavõtumaks a`5 eurot iga osaleja kohta, mis tuleb tasuda Eesti 
Maleliidu arveldusarvele EE331010052032815007 SEB Pangas võistlejate registreerimisel (st. vähemalt 7 päeva 
enne võistluste algust) 9.märtsiks 2015.a.  Kõik võistlustel osalejad peavad omama kehtivat EML litsentsi.  
 

Aeg ja koht: 
Korraldatakse kaks turniiri: noormeestele s.a. 2001 ja nooremad (A-turniir) ja neidudele s.a. 2001 ja nooremad (B-
turniir). 
Turniirid viiakse läbi 15.- 17.03.2015. a Paul Kerese Malemajas (Vene tn 29, Tallinn. Võistluste avamine on 
15.03.2015. a kell 11.15. Esimese vooru algus kell 11.30 Võistlejate nimeline registreerimine eelülesandmise 
põhjal toimub võistluspäeval kell 10.30-11.00. 
 

Võistluste ajakontroll ja -kava: 
Võistlused toimuvad šveitsi süsteemis 7 vooruga. I-III voor mängitakse kiirmales (30 minutit + 15 sek. käigule). IV –
VII voor mängitakse ajakontrolliga 1 tund 30 minutit partii lõpuni, millele lisandub 30 sekundit iga sooritatud käigu 
eest. Neidude turniiri võistlussüsteem otsustatakse võistluspäevalsõltuvalt osalejate arvust. 
 
Võistluste ajakava on:  
15.märts kell 11.30 – I voor; kell 13.30 – II voor; kell 16.00 – III voor; 
16.märts kell 10.00 – IV voor ning 15.00 – V voor; 
17.märts kell 10.00 –VI voor ning 14.30 – VII voor; 
Võistluste lõpetamine toimub vahetult pärast viimast vooru. 
Neidude (B-turniir) turniiri võistlussüsteem ja ajakava määratakse kindlaks sõltuvalt osavõtjate arvust . 
 

Paremusjärjestuse määramine: 
Võrdse arvu punktide korral määrab paremuse: 1) omavaheline kohtumine; 2) iga vooru järgne liidetud 
punktide summa; 3) selle võrdsuse korral jäetakse ära I vooru punktid jne. 
 

- Eesti kuni 14-aastaste noormeeste meistrivõistlustele pääsevad A-turniiri 20 paremat (personaalset kohta 
omavad finaalturniiril mängijad, kelle Eesti reiting on 1600 või enam);  
 

- Eesti kuni 12-aastaste noormeeste meistrivõistlustele pääsevad A-turniiri 20 paremat, kelle sünniaasta on 2003 
või hilisem (personaalset kohta omavad finaalturniiril mängijad, kelle Eesti reiting on 1500 või enam); 
 

NB! Ilma valikturniirita pääsevad kuni 14- ja kuni 12- aastaste noormeeste meistrivõistluste finaalturniiridele 
maletajad, kes osalesid kuni 16- ja/või 18-aastaste Eesti MV-te finaalturniiril. 
 

Autasustamine: 
A-ja B-turniiri võitjat autasustatakse karikaga ning kolme paremat võistlejat diplomi ja auhinnaga. 
 

Lisaks: 
Võistlejatega seotud komandeerimiskulud kannab lähetav organisatsioon. Kohtunike tegevuse korraldab Eesti 
Maleliit. 
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri peakohtunik. 
Eelregistreerimine palume teha kuni 9.03.2015 e-posti aadressil: maleliit@maleliit.ee (selleks kuupäevaks 
tuleb tasuda ka võistlejate osavõtumaks EML-i arveldusarvele). Hilisema registreerimise korral on võimalik 
võistlustel osalemine ainult vabade kohtade olemasolul ning osavõtumaks iga hiljem registreeritud 
võistleja kohta on 10 eurot. Jooksev info EML koduleheküljel: www.maleliit.ee ja tel. 5251623. 
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