
EESTI 2015. a. VÄLKMALE LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED 
J u h e n d 

 
1. EESMÄRK. 

 

Selgitada Eesti 2015.aasta välkmale meistrid (mehed, naised, seeniorid). 
 
2. AEG JA KOHT. 

 

Võistlused toimuvad 26. juulil 2015.a. algusega kell 11.00 Tallinnas, Paul Kerese nim. Malemajas. 
Võistlema lubatakse maletajad, kes on võistluspaigal hiljemalt kell 10.45. 
 
 
3. KORRALDAMINE.  

 

Võimalusel korraldatakse kolm eraldi turniiri: mehed , seeniorid ja naised. 
Turniirid viiakse läbi välkturniiridena, ajakontrolliga 3 minutit + 2 sekundit igale käigule (iga 
vastasega mängitakse üks partii). Meeste turniiril on šveitsi süsteemis 11-13 vooru. Naiste ja 
seenioride turniir viiakse läbi (soovituslikult) šveitsi süsteemis 11 vooru (piisava arvu osavõtjate 
korral). Naiste ja seenioride turniiri lõplik voorude arv ja võistlussüsteem otsustatakse 
võistluspäeval võistluste korraldaja poolt vastavalt saabunud võistlejate arvule. Kui mingisse 
võistlusgruppi on registreeritud osalejaid alla nelja, siis võistluste korraldaja otsusel võidakse liita 
kaks turniiri (eelkõige seeniorid ja naised). 
 
4. OSAVÕTJAD.  

 

Võistlustel võivad osaleda kõik soovijad, kes tasuvad osavõtumaksu  8 eurot (noored s.a. 1997 ja 
nooremad ning seeniorid s.a. 1955 ja vanemad 5 eurot). Kõigil võistlejatel, kes registreeruvad 
alates 22.07.2015.a., on osavõtumaks vastavalt 12 ja 8 eurot. 
Võistluste paremaks korralduseks palume eelnevalt registreerida e-posti aadressil: 
maleliit@maleliit.ee.  
 
5. PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE. 

 

Võrdse arvu punktide korral kahel või enamal maletajal selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt: 
šveitsi süsteemis turniiril – 

1) omavaheline kohtumine (kui kõik kohajagajad on omavahel mänginud); 

2) kärbitud Buchholz-1 (vastaste punktide summa ilma nõrgema tulemuseta); 

3) kärbitud Buchholz-2 (vastaste punktide summa ilma 2 nõrgema tulemuseta). 
Ringsüsteemis turniiril määratakse paremusjärjestus Koya süsteemi järgi: võistleja punktid 50% või 
rohkem saavutanute vastu, selle võrdsuse korral järgmise jne. madalamale kohale tulnud 
mängijate vastu. 
Esikoha jagamisel toimub kahepartiiline järelmatš (kahe osavõtja korral) või 1-ringiline järelturniir (3 
ja enama osavõtja korral) välkmales. Järelvõistluse viigilise tulemuse korral mängitakse üks 
lisapartii (kus valgetel on 5 min. ja mustadel 4 min.) ning viigilise tulemuse korral on mustadega 
mänginud võistleja saavutanud võidu (paaritu(te) lisapartii(de) värvid loositakse). 
 
6. AUTASUSTAMINE. 

 

Võistluste kolme paremat igas võistlusklassis autasustatakse medali ja diplomiga. Võistluste 
auhinnafond igal turniiril moodustub osavõtumaksudest. Iga konkreetse turniiri osamaksudest 
läheb auhinnafondi 80%, mis omakorda jaguneb alljärgnevalt: 
I-koht – 40%; II-koht – 30%; III-koht – 20%; IV koht – 10% 
 
Sponsorite huvi korral on võimalikud ka täiendavad auhinnad parematele ning eriauhinnad. Meeste 
välkmale MV-te esimese koha garanteeritud auhind on vähemalt 100 eurot. 
 
 
NB! Kõik osalevad maletajad peavad omama kehtivat litsentsi.  Litsentsireeglid on EML kodulehel: 

www.maleliit.ee. 
Rahalistele auhindadele konkureerivad kõik võistlejad, kuid Eesti MV-te medalid antakse välja vaid 

mailto:maleliit@maleliit.ee
http://www.maleliit.ee/

