
Kinnitatud EML juhatuse poolt 
„ 27 “ oktoobril  2015. a. 

EESTI MEESTE JA NAISTE 
MEISTRIVÕISTLUSED MALES 

 

(U20 vanuseastme Eesti neidude ja noormeeste meistrivõistlused) 
 

J U H E N D 
 

Üldist 
 

Võistlustega selgitatakse 2016. aasta Eesti meeste ja naiste meister klassikalises males, U20 
vanuseastme noormeeste ja neidude meistrid ning Eesti koondise liikmed 2016.aasta 
maleolümpiaks ja Balti tsooniturniiriks. 
 

Toimumise aeg ja koht 
 

Võistlused toimuvad 26. jaanuar …. 31. jaanuar 2016. a Tallinnas, Kerese Malemajas  (Vene 
29, Tallinn). 
 

Võistlussüsteem, osalejad 
 

Eesti meistrivõistlustel korraldatakse kaks turniiri (naiste meistrivõistlused ja meeste 
meistrivõistlused). Eesti meistrivõistlustel võivad osaleda kõik soovijad, kes omavad kehtivat 
litsentsi ja tasuvad osavõtumaksu. 
 

Võistlused viiakse läbi šveitsi süsteemis ning mängitakse 9 vooru. Ajakontroll on 1 tund 30 
min. 40-le käigule + 15 minutit partii lõpuni ning igale käigule alates 1.käigust lisandub 30 
sekundit.. Partiide üleskirjutamine on kohustuslik kuni partii lõpuni. Turniirid lähevad FIDE 
reitingu arvestusse. 
 

Võistluste algus 26. jaanuaril 2016. a kell 16.00 (registreerunud võistlejad peavad kohal olema 
võistluspaigas 26. jaanuaril hiljemalt kell 15.30, vastasel korral neid ei lubata mängima). Eesti 
meistrivõistlusteks on vajalik eelnev kirjalik registreerimine (maleliit@maleliit.ee) koos 
osavõtumaksu tasumisega EML arveldusarvele nr. EE331010052032815007 SEB Pangas 
hiljemalt 18.jaanuariks 2016. a. Kõik Eesti MV-l osalevad maletajad peavad omama kehtivat 
litsentsi (täiskasvanute aastane litsents - 20 €, noortel – 10 € kui maletaja litsentsi eest tasub 
EML-i liikmeks olev klubi). 
Võistlused viiakse läbi FIDE reeglite järgi. Voorule on lubatud hilineda kuni 15 minutit. 
 

Osavõtumaks 
 

- 2015.aasta Eesti meeste ja naiste meistrivõistlustel 1.-4.koha saavutanud võistlejatele 
on osavõtt tasuta (meeste meistrivõistlustel – RM Ottomar Ladva, RM Mai Narva, M 
Roman Jezov ja FM Juri Krupenski; naiste meistrivõistlustel – M Margareth Olde, RM 
Monika Tsõganova, Karmen Viikmaa ja MK Anastasia Sinitsõna); 
 

- Osalemine on tasuta suurmeistritele ja maletajatele FIDE reitinguga 2500 ja enam. 
 

- Osamaks meeste MV-l:     osamaks naiste MV-l: 
reiting 2400 – 2499    - 10 €   2200 – 2299    10 € 
reiting 2300 – 2399    - 15 €   2100 – 2199    15 € 
reiting 2200 – 2299    - 20 €   2000 – 2099    20 € 
reiting 2000 – 2199    - 25 €   1800 – 1999    25 € 
reiting 1800 – 1999    - 30 €   1600 – 1799    30 € 
reitinguta ja reiting alla 1800 - 40 €   reitinguta ja alla 1600  40 € 

mailto:maleliit@maleliit.ee


 

Osavõtumaksu tasumise aluseks on FIDE reiting seisuga 1.01.2016. 
Noortele (s.a. 1998 ja nooremad) on õigeaegsel registreerimisel osavõtutasu 20% vähem. 
 

NB! Eesti meistrivõistlustel nimelist kohta omavad võistlejad peavad hiljemalt 18.jaanuariks 
2016.a kirjalikult kinnitama oma osalemist või mitteosalemist Eesti meistrivõistlustel.  
 

Paremusjärjestuse määramine 
Esikoha jagamise korral (sh nii täiskasvanute kui ka U20 vanuseastme meistrivõistlused) 
toimub 2 partiiline järelmatš (kahe osavõtja korral) või 1-ringiline järelturniir (kolme ja enama 
osavõtja korral) kiirmales (15 minutit + iga käik 10 sekundit).  
Kui võistlejatel on võrdselt punkte ka peale järelvõistlust, siis sel juhul mängitakse 2-partiiline 
järelmatš (kahe osavõtja korral) või 1-ringiline järelturniir (3 ja enama osavõtja korral) 
välkmales (3 min partiile + iga käik 2 sek). Selle viigilise tulemuse korral mängitakse üks 
lisapartii (kus valgetel on 6 min. ja mustadel 5 min. (lisasekundeid ei anta) ning viigilise 
tulemuse korral on mustadega mänginud võistleja saavutanud võidu. Paaritu(te) lisapartii(de) 
värvid loositakse. 
 

Ülejäänud kohtade jagamisel määratakse paremusjärjestus alljärgnevate kriteeriumite alusel: 
1) M-Buchholtz (st.  ühe parema ja ühe halvema tulemuseta) 
2) Buchholtz nõrgema tulemuseta; 
3) Buchholtz kahe nõrgema tulemuseta; 
4) omavaheline kohtumine. 

 

Autasustamine 
- kolme paremat meest ja naist autasustatakse medali ja diplomiga ning meistrisärgiga; 
- kolme paremat U20 vanuseastme (s.a. 1996 ja nooremad) neidu ja noormeest medali ja 
diplomiga ning I kohta meistrisärgiga; 

- eelkõige U20 tulemuste põhjal toimub kvalifitseerumine 2016.a juunioride rahvusvahelistele 
tiitlivõistlustele. 
 
2016.a maleolümpia koondvõistkonna komplekteerimine (mehed ja naised) 
 

- 2016. a Eesti meeste ja naiste meistrivõistluste esimese ja teise koha saavutanud võistlejad 
saavad õiguse osaleda 2016. aasta maleolümpial Eesti koondise liikmena; 
- 1.01.2016.a seisuga kõrgeimat FIDE reitingut omav tegevmaletaja tingimusel, et ta osaleb 
jooksva aasta Eesti meistrivõistlustel;  
- 2015.a. Eesti meistrid (RM Ottomar Ladva ja M Margareth Olde); 
- üks koht koondises kinnitatakse EML-i juhatuse otsusel, arvestades võimalusel koondises 
koha kindlustatud maletajate arvamust. Juhatuse otsusel  koondvõistkonda kinnitatud 
maletaja peab kindlasti olema osalenud kas maleolümpia toimumise eelsel või maleolümpia 
toimumise aastal Eesti meeste/naiste meistrivõistlustel;  
- kui sportlane kvalifitseerub koondvõistkonda mitme erineva kriteeriumi alusel, siis 
vabaneva(te)le kohtadele toimub kvalifitseerumine 2016. aasta Eesti MV-te 
paremusjärjestuse alusel. 
 
Balti tsooniturniiri koosseisu komplekteerimine 
 

2016-2017.aastal toimub kolm Balti tsooniturniiri FIDE presidendi karikale (Eestis – 20.-
28.02.2016; Lätis – 2016.aasta sügisel; Leedus – 2017.aasta kevadel). Kolme turniiri 
koondarvestuse võitja pääseb 2017.aasta Maailma Karikaturniirile. Võistlused toimuvad 



ringsüsteemis 12 osalejaga ning võistlustel osaleb neli Eesti maletajat. Iga turniiri 
auhinnafond on 10 000€ 
2016. a maleolümpia ettevalmistuse käigus katab EML Eesti maletajate majutuse ja 
transpordi eest tehtavad kulutused (arvestusega majutus 2-s toas). 
 

1) 2015.aasta Eesti meeste meister – RM Ottomar Ladva; 
2) Kaks kohta 2016. a Eesti meeste MV-te paremusjärjestuse alusel tingimusel, et 

mängijad osalevad Eesti koondise liikmetena 2016. a maleolümpial; 
3) Üks koht FIDE reitinguga 2500 ja enam (1.01.2016) maletajale tingimusel, et osaleb 

2016.aasta Eesti meistrivõistlustel ja Eesti koondise liikmena maleolümpial; 
4) Erinevate kvalifitseerumiste kattumisel või loobumiste korral toimub võistlejate 

asendamine 2016. a Eesti MV-te paremusjärjestuse alusel. 
 

2017.a Eesti MV-te komplekteerimine 
Eesti meeste ja naiste meistrivõistlustele tagavad ilma osavõtumaksuta koha 2016. a Eesti 
MV-te neli paremat; kolm kõrgemat reitingut omavat aktiivset maletajat 1.01.2017. a FIDE 
reitingu alusel. 
 
Info 
Jooksev info võistluste kohta on EML kodulehel: www.maleliit.ee . Samuti telefonil 5251623 
või 6314239 (Hendrik Olde).  

http://www.maleliit.ee/

