
Tallinna Maleklubi laste kiirturniiride sari`2017 
 juhend. 

 
Aeg ja koht. 
 

Kiirturniiride sarja korraldab Tallinna  Maleklubi koostöös Eesti Maleliidu ning maleklubidega. Sarja 
toetavad Tallinna SNA, Hasartmängumaksu Nõukogu, Kultuurkapitali ning sponsorid. 
Võistlused toimuvad Tallinnas, Paul Kerese Malemajas (Vene tn.29) 28. jaan., 5. veebr., 18. veebr., 11. 
märts, 25. märts, 15. aprill, 29. aprill, 14. mai ja 1. juuni 2017. Kõigi võistluste algus on kell 11.oo, 
registreerimine kuni 10.30. 

 

Osavõtjad. 
 

Sarjas võivad osaleda kõik soovijad 3 vanuserühmas: 
-  sünniaeg 2009 ja nooremad – A-turniir; 
-  sünniaeg 2007 ja nooremad – B-turniir; 
-  sünniaeg 2001 ja nooremad – C-turniir (eraldi arvestus s.a. 2005 ja nooremad). 
 

Eelregistreerimine ja osavõtumaks. 
 

Eelregistreerimine palume teha e-maili aadressile: tallinnamaleklubi@gmail.com , näidates võistleja 
sünniaasta,  turniiri, millel laps osaleb ja klubi. Eelregistreerimine palume teha konkreetse turniiri 
toimumise eelmiseks päevaks hiljemalt kell 18.00. Osavõtumaks eelregistreerimisel on 6 eurot ühe 
võistluse kohta. Tallinna Maleklubi lastele on osavõtumaks 3 eurot. 
Võistlused lähevad Eesti kiirmale reitingu arvestusse ning võistlejatel on vajalik omada kehtivat litsentsi. Kui 
võistlejatel puudub 2017. aasta litsents, siis tasub iga võistleja täiendavalt reitingute arvestamise eest 1 
euro võistluse kohta. 
Kui võistlejad ei ole palutud tähtajaks registreerunud ja soovivad osaleda, siis on osamaksud 2 euro võrra 
suuremad. 

 

Turniiride korraldus. 
 

Igal turniiril mängitakse 7 vooru ajakontrolliga 15 min. mõlemale + igale käigule lisandub 3 sekundit. Võrdse 
tulemuse puhul kahe või enama maletaja vahel selgitatakse paremusjärjestus kärbitud Buchholzi järgi (ei 
arvestata nõrgemat tulemust), selle võrdsuse korral ei arvestada 2 nõrgemat tulemust, järgnevalt mustade 
malenditega mängitud partiide arv ja omavaheline kohtumine. 
Mobiiltelefoni kasutamine võib tuua kaotuse, kui vastasmängijal on materjal võidu saavutamiseks. Voorule 
hilinemine rohkem kui 5 minutit toob kaasa kaotuse. 
Sarja vanusegruppide üldvõitjate selgitamiseks liidetakse 5 parema turniiri partiipunktid, lisaks saavad iga 
turniiri võitjad 3 boonuspunkti, teise koha omanikud 2 boonuspunkti ja kolmanda koha omanikud 1 
boonuspunkti (kokku 5 turniiri), millised liidetakse üldtulemusele. Lisaks annab iga osaletud turniir 1 
lisapunkti (max 9 punkti).  

 

Autasustamine. 
 

Iga turniiri kolme paremat võistlejat ja parimat tüdrukut autasustatakse diplomi ja meenega. 9 turniiri 
koondarvestuses I-III kohta karikatega ja meenetega, parimat tütarlast karika ja meenega, vähemalt 5 
tütarlapse võistlemisel II ja III kohta diplomi ja meenega. 
Sarja koondauhinnafond on igas vanusegrupis vähemalt 650€ ning parematele on auhindadeks 
maleportaali www.ChessBase.com kaudu ostetud maleprogrammid (vanusegruppide võitja auhinnaks on 
maleprogramm ChessBase 14). Eriauhinnad Tallinna Maleklubi noortele. Korraldaja võib lisada eriauhindu 
sarja jooksul. 

 

Üldist. 
 

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri peakohtunik koos korraldajaga. Info 
Tallinna Maleklubi e-posti aadressil: tallinnamaleklubi@gmail.com või telefonidel 5142625 (Hendrik Olde), 
55545317 (Vello Kiiver). 
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