
EESTI  2015. a. KLUBIDE LAHTISED VÄLKMALE 
MEISTRIVÕISTLUSED 

 
J u h e n d 

 

1. EESMÄRK 

Selgitada Eesti 2015.aasta klubide välkmale meister. 

 

2. AEG JA KOHT 

Võistlused toimuvad 25. juulil 2015. aastal algusega kell 11.00 Tallinnas, Paul Kerese 
nimelises Malemajas. Võistlema lubatakse võistkonnad, millised on võistluspaigas hiljemalt 
kell 10.30. Finaalturniiride algus on 30 minutit peale eelturniiri lõppu (orienteeruvalt kell 
14.30). 

 

3. KORRALDAMINE 

Võistlused viiakse läbi kahes etapis: 

1) šveitsi süsteemis valikturniir kõigi võistkondade osavõtul (9 vooru); 

2) finaalturniirid A-turniir (valikturniiri 1.-6. koha saavutanud võistkonnad) ja B-turniir 
(valikturniiril 7.-12. koha saavutanud võistkonnad). Finaalturniiridel mängitakse kaks ringi. 
Turniirid viiakse läbi välkturniiridena, ajakontrolliga 3 minutit + 2 sekundit partiile. 

NB! Kui võistlustel osaleb kokku kuni 12 võistkonda, siis toimuvad võistlused ringsüsteemis 
ning mängitakse kaks ringi. 

 

4. OSAVÕTJAD 

Osaleda võivad kõik võistkonnad, kes tasuvad eelregistreerimisel osavõtumaksu. 
Osavõtumaks on 8 eurot iga võistkonna liikme kohta. Kõik võistkonnad, kes registreeruvad 
pärast 21. juulit 2015, peavad maksma osavõtumaksu 12 eurot iga võistkonna liikme kohta. 
Võistkondade eelregistreerimise arvestuse aluseks on tähtajaks (21.juuli) tasutud 
osavõtumaks. Osavõtumaksu saab tasuda Eesti Maleliidu arveldusarvele SEB Pangas, a/a 
nr. EE331010052032815007. Võistkondade koosseisud palume saata EML-i e-posti 
aadressil: maleliit@maleliit.ee hiljemalt 21.juuliks. Võistkonna suuruseks on kuni viis 
mängijat (neli võistlejat ning üks varumängija, kes saab asendada konkreetsel laual 
mängivat põhivõistlejat). Igas võistkonnas võivad mängida antud klubi liikmed, kes on 
eelnevalt EML-le saadetud klubi liikmete nimekirjas. Üks klubi võib välja panna kuni neli 
võistkonda. Võistkondade lõplik nimeline ülesandmine tuleb teha hiljemalt 24.juulil kell 
18.00. 

Informatsioon võistluste kohta e-posti aadressil: maleliit@maleliit.ee  

  

5. PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE 

Paremusjärjestuse arvestust peetakse partiipunktide alusel (valikturniiril ja finaalturniiril). 
Võrdse arvu partiipunktide korral kahel või enamal võistkonnal selgitatakse 
paremusjärjestus alljärgnevalt: 

1. matšipunktid (võit 2, viik 1); 2. omavaheline kohtumine; 3. Sonneborn- Bergeri süsteem. 

NB! Esikoha jagamisel Eesti MV-te medalite arvestuses finaalturniiri A-turniiril kahe (või 
enama) võistkonna vahel toimub kahepartiiline (või kaheringiline) järelmatš (-turniir), selle 
võrdsuse korral arvestatakse esimese laua tulemust (vajadusel ka teise jne. laua tulemust). 
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6. AUTASUSTAMINE 
Võistluste (A-turniiri) kolme paremat võistkonda autasustatakse medali ja diplomiga. 
Parematele klubidele makstakse toetust järgnevalt: 
 

A-turniir 
I-koht – 160 eurot; II-koht – 100 eurot; III-koht – 80 eurot; 
 

B-turniir 
I-koht – 60 eurot. 
 
NB! Kui võistlustel osaleb kuni 12 võistkonda, siis makstakse klubidele toetust alljärgnevalt: 
 

I-koht – 160 eurot; II-koht – 100 eurot; III-koht – 80 eurot; 
Eriauhinnad: keskmine reiting 2000 – 60 eurot; 
 
Võistkonna keskmise reitingu arvestuse aluseks on võistkonna nimekirjas registreeritud 
mängijate keskmine reiting.  Arvestatakse Eesti kiirmale reitinguid, nende puudumisel FIDE 
reitinguid. 
 
 

7. MUU 

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab peakohtunik koostöös EML-i esindajaga. 

 

 
NB! Kõik Eesti meistrivõistlustel osalevad maletajad peavad omama kehtivat litsentsi.  
Litsentsireeglid on EML kodulehel: www.maleliit.ee 
Rahalistele toetustele konkureerivad kõik osalevad klubide võistkonnad, kuid Eesti MV-te 
medalid antakse välja vaid Eestis registreeritud spordiklubidele paremusjärjestuse alusel. 

http://www.maleliit.ee/

