
Rahvusvaheline noorteturniir 
„Tallinn`2016“ 

 
Võistluste korraldaja: 
Rahvusvahelise noorteturniiri „Tallinn 2016“ korraldab Eesti Maleliit koostöös 
liikmesklubidega. Võistluse läbiviimist toetavad Tallinna Spordi – ja Noorsooamet, 
Hasartmängumaksu Nõukogu ja Kultuurkapital. 
 
Võistluste eesmärk: 
Suurmeister Paul Kerese 100.sünniaastapäeva tähistamine, noortele 
rahvusvaheliste võistlusvõimaluste loomine ning sõprussidemete arendamine 
naaberriikidega. Samuti selgitatakse selle turniir põhjal välja maletajad, kes 
pääsevad Eesti 2016.a. kuni 18- ja kuni 16-aastaste noormeeste ja neidude 
meistrivõistluste finaalturniirile. 
 
Osavõtjad: 
Osaleda võivad kõik noormaletajad, kes on võistlusteks eelnevalt registreeritud 
kooskõlas võistlusjuhendiga. Võistlema kutsutakse ka teiste riikide 
noormaletajaid. 
Iga klubi võib tasuta osalema saata kuni 5 võistlejat. Alates 6-ndast võistlejast 
tuleb tasuda iga võistleja kohta osavõtutasu 5 eurot. Kõik võistlustel osalevad 
Eesti maletajad peavad omama EML poolt väljastatavat kehtivat litsentsi. 
 
Aeg ja koht: 
Korraldatakse kaks turniiri: noormeestele s.a. 1998 ja nooremad (A-turniir) ning 
neidudele s.a. 1998 ja nooremad (B-turniir). 
Turniirid  viiakse  läbi  04.-07.01.2016. a.  Paul Kerese Malemajas (Vene tn. 29).  
Võistluste   avamine  on  04.01.2016.a.  kell 11.45. Esimese vooru algus kell 12.00. 
Võistlejate nimeline registreerimine eelülesandmise põhjal toimub malemajas 
võistluspäeval kell 10.30-11.15. 
 
Võistluste ajakontroll ja -kava: 
Võistlused toimuvad šveitsi süsteemis 7 vooru. Võistlused mängitakse 
ajakontrolliga 1 tund 30 minutit partii lõpuni, millele lisandub 30 sekundit iga 
sooritatud käigu eest. 
 
Võistluste ajakava on:  
4.jaanuar kell 12.00 – I voor;   kell 17.00 – II voor; 
5.jaanuar kell 10.00 – III voor;   kell 15.00 – IV voor; 
6.jaanuar kell 10.00 – V voor;  kell 15.00 – VI voor; 
7.jaanuar kell   9.00 – VII voor  
Võistluste lõpetamine toimub vahetult pärast viimast vooru. 
 



Paremusjärjestuse määramine: 
Võrdse arvu punktide korral määrab paremuse:  

1) M-Buchholtz (st.  ühe parema ja ühe halvema tulemuseta) 
2) Buchholtz nõrgema tulemuseta; 
3) Buchholtz kahe nõrgema tulemuseta; 
4) omavaheline kohtumine. 

 
- Eesti kuni 18-aastaste noormeeste meistrivõistlustele pääsevad A-turniiri 20 
paremat Eesti esindajat (personaalset kohta finaalturniiril omavad mängijad, kelle 
Eesti reiting seisuga 1.jaan. 2016.a. on vähemalt 2000);  
- Eesti kuni 16-aastaste noormeeste meistrivõistlustele pääsevad A-turniiri 20 
paremat Eesti esindajat, kelle sünniaasta on 2000 või noorem (personaalset kohta 
finaalturniiril omavad mängijad, kelle Eesti reiting seisuga 1.jaan. 2016.a. on 
vähemalt 1800); 
- Eesti kuni 18-aastaste tütarlaste meistrivõistlustele pääseb 15 paremat Eesti 
esindajat (personaalset kohta finaalturniiril omavad mängijad, kelle Eesti reiting 
seisuga 1.jaan. 2016.a. on vähemalt 1700); 
 
Autasustamine: 
A- ja  B-turniiri võitjat autasustatakse karikaga ning kolme paremat võistlejat 
diplomi ja auhinnaga. Auhinnad erinevate vanusegruppide parematele. Auhinnad 
kokku väärtuses vähemalt 1000 €. 
 
Lisaks: 
Võistlejatega seotud komandeerimiskulud kannab lähetav organisatsioon. 
Kohtunike tegevuse korraldab Eesti Maleliit. 
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri peakohtunik. 
Eelregistreerimine ja majutuse soovist teatamine palume teha kuni 
10.12.2015 e-posti aadressil: maleliit@maleliit.ee . Hilisema registreerimise 
korral on võimalik võistlustel osalemine ainult  vabade kohtade olemasolul 
ning ei ole võimalik garanteerida osalejaile tasulist majutust. Täiendav info 
Hendrik Olde telefonil 5251623. Jooksev info on EML koduleheküljel: 
www.maleliit.ee 
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