
 
 

Eesti maleklubide 2015. aasta meistrivõistlused  
 

J U H E N D 
 

Eesti maleklubide meistrivõistluste eesmärgiks on Eesti 2015. aasta klubide meistri ning 

Euroopa klubide karikavõistlustele sõitva (sõitvate) võistkonna (võistkondade) 

selgitamine. 

 

Võistlused toimuvad ühes etapis: 
Finaalturniir     1.-3. mail 2015. a Narvas 

 
Osavõtjad: 
Eesti maleklubide 2015. aasta meistrivõistlustest võivad osa võtta kõik eelnevalt 

registreerunud Eesti Maleliidu liikmesklubid kuni kahe võistkonnaga, kes on esitanud 

tähtajaks (s.o. 31.jaanuariks 2015) Eesti Maleliidule klubi liikmete nimekirja ning kes on 

registreerinud 2015. aasta klubide meistrivõistlustele. Võistkondade kirjaliku 

eelregistreerimise tähtpäev on 28.aprill 2015.a (soovitavalt registreerida e-posti teel 

aadressil maleliit@maleliit.ee). Võistkonna suurus on kuni 12 mängijat. Konkreetses matšis 

esindab võistkonda kuus mängijat: 5 meest ja 1 naine. Erinevates matšides võib 

võistkonna koosseis muutuda. Võistkonna kirjalikul eelregistreerimisel tuleb mängijad 

registreerida laudade järjestuses, milline säilib kogu võistlustsükli vältel. Mängijate 

vahetus erinevateks matšideks toimub libisevuse põhimõttel. Võistkonna mängijad 

peavad kuuluma EML-le saadetud nimekirjade kohaselt klubi liikmete hulka. Võistkonnas 

võib mängida üks nn. „külalismängija“, kes ei ole klubi liige, kuid seda tingimusel, et ta ei 

ole registreeritud võistlusteks mõne teise võistkonna koosseisus. Kõik võistlejad peavad 

omama EML poolt väljastatavat litsentsi. 

 

VÕISTLUSSÜSTEEM 
2015. aasta klubide meistrivõistlused toimuvad Narvas, Narva Laste Loomemajas. Algus 

1. mail 2015. a kell 11.30. 

Sõltuvalt osavõtjate arvust toimub võistlus järgmiselt: 

a) šveitsi süsteemis - 5 vooru (kui võistkondi on vähemalt 9); 

b) ringsüsteemis (kuni 8 võistkonna korral); 

Kui võistkondi on 7 või 8, viiakse läbi kaks poolfinaali (A-poolfinaal 1,4,5,8 ja B-poolfinaal 

2,3,6,7). Mõlemast poolfinaalist pääseb finaali 2 paremat võistkonda. Omavahelise matši 

tulemus poolfinaalis läheb finaalis arvesse. Poolfinaalide 3. ja 4. koha omanikud selgitavad 

välja kohad 5.-8., kus samuti arvestatakse omavahelise kohtumise tulemust poolfinaalis.  

Kui võistkondi on 6 või vähem, peetakse võistlus ringsüsteemis. 

 

Mõtlemisaeg on 1 tund 30 min. 40-le käigule ning 15 min. partii lõpuni + 30 sek. igale 

käigule mõlemale vastasele alates esimesest käigust. Vooru pikkus on ~4,5 tundi. 

 

 

 



 

Paremusjärjestus selgitatakse järgmiste kriteeriumide alusel: 

1) kogutud matšipunktid (võit – 2 punkti; viik – 1 punkt); 

2) alapunkti 1 võrdsuse korral rakendatakse partiipunktide kogusummat; 

3) alapunktide 1 ja 2 võrdsuse korral arvestatakse omavahelist kohtumist; 

4) kõigi eelnimetatud näitajate võrdsuse korral korrutatakse esimesel laual saavutatud 

punktid viiega, teisel laual neljaga, kolmandal laual kolmega, neljandal laual 

kahega, viiendal laual ühega ja naistelaual kolmega. Suurema punktisumma 

saavutanud võistkond saab kõrgema koha. 
 

NB! Esimese koha jagamisel (kriteeriumide alapunkt 1) toimub 2- partiiline järelmatš 

(kahe võistkonna korral) või 1- ringiline järelturniir (kolme ja enama võistkonna korral) 

kiirmales (15 min + 10 sekundit käigule). Tegemist on esmase kriteeriumiga esikoha 

määramiseks.  

Kui järelmatši (või –turniiri) tulemusel võitja ei selgu, rakendatakse ülaltoodud 

kriteeriumide alapunkte 2), 3) ja 4) paremusjärjestuse määramiseks.  

Järelmatš (või –turniir) peetakse läbi koheselt peale finaalturniiri viimase vooru lõppemist. 
 

NB! 1) Võistkonna esindaja-kapten peab võistluste peakohtunikule (vastutavale 

kohtunikule) esitama võistlejate nimelise ülesandmislehe konkreetseks matšiks vähemalt 

15 minutit enne ajakavas märgitud vooru algust. Juhul, kui ülesandmislehte ei esitata, 

peab võistkond mängima põhikoosseisuga, milline on esitatud võistlusteks 

registreerimisel, s.o. 28.aprilliks 2015. a. 

2) Vastavalt FIDE reeglite ja turniirimääruste komitee otsusele on mobiiltelefonide 
kasutamine mängu ajal mistahes viisil keelatud ja toob mobiiltelefoni kasutajale kaasa 
kaotuse. Tema vastasele arvestatakse punkt või juhul, kui vastasel puudub materjal 

eksinu kuninga matistamiseks, siis ½ punkti. 

3) Kui kohajagajate hulgas on võistkondi, kes on olnud mingis voorus vaba, siis 

arvestatakse, et nad on selles voorus teinud kõigil laudadel viigi. 
 

Autasustamine: 
Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga ning võistkonna liikmeid 

medalitega, teisele ja kolmandale kohale tulnud võistkondade liikmeid autasustatakse 

medalitega. 

2015. aasta klubide meistrivõistluste võitja omandab õiguse esindada Eestit ametliku 

esindajana Euroopa klubide karikavõistlustel, lisakohtade olemasolul on see õigus ka teise 

koha saavutanud võistkonnal.  
 

Majandamine: 
Osavõtumaks iga võistkonna kohta on 60 eurot. Võistkondade osavõtumaks tuleb tasuda 

EML arveldusarvele hiljemalt 28.aprill 2015. 

Võistkondade lähetamisega seotud kulud kannavad klubid, võistluste korraldusega 

seotud kulud kannab EML vastavalt eelarvele. 
 

Info EML telefonil 5251623 või 6314239 ja EML koduleheküljel Internetis: www.maleliit.ee 
 


