
6. Tallinna Maleklubi noorte kiirturniiride sarja IV etapp toimub 

 11. aprillil elektrooniliselt veebikeskkonnas vint.ee! 

 

 

 

Kuna eriolukorra tõttu ei ole hetkel võimalik korraldada võistlusi Paul Kerese 

Malemajas, siis jätkame 6. Tallinna MK üle-eestilist noorte kiirturniiride sarja „KEVAD 

2020“ vint.ee keskkonnas. Samas keskkonnas on juba palju aastaid edukalt 

korraldatud mõttemängude olümpiaadi. 

 

Sarja järgmine etapp toimub 11. aprillil algusega kell 11:00 kooskõlas sarja 

üldjuhendiga, st mängitakse kolmel eraldi turniiril vastavalt Eesti kiirmale reitingule ja 

vanusele, ajakontroll on 15 min + 3 sek käigule ning mängitakse 7 vooru. 

 

Võistlustel osalemise tingimused 

- Igal osalejal peab olema mänguportaalis vint.ee kasutajakonto. Kui mängijal ei 

ole oma kontot, on seda võimalik teha ise või saata vastav sooviavaldus meilile 

tallinnamaleklubi@gmail.com. Samuti peab iga konto kasutajanimega olema 

seotud tema pärisnimi (st kui kasutajanimi ei vasta mängija nimele, peab 

profiilile olema lisatud mängija pärisnimi). 

- Hiljemalt 10. aprilli kella 12ks tuleb teha registreerimine ja saata kasutajanimi 

aadressile tallinnamaleklubi@gmail.com. Seejärel sisestab korraldaja võistleja 

turniiritabelisse.  

- Võistleja eest on laekunud Tallinna Maleklubi kontole EE541010220237168226 

SEB Pangas hiljemalt 10. aprilli kell 12 osavõtutasu 4 eurot. Kui mitme osaleja 

eest soovib osavõtutasu maksta arve alusel klubi, siis palume osalejate nimekiri 

saata registreerimise tähtajaks ja Tallinna MK väljastab arve. 

 

Online võistluse plussid 

- Mängijad, treenerid ja lapsevanemad on lubatud turniiriruumi ja nad saavad 

kõiki partiisid jälgida. 

- Lapsed ei pea partiisid üles kirjutama, sest seda teeb programm ja nii on kõik 

mängud treeningtööks olemas. 

- Turniiridel ei saa olema mitte ühtegi määrustevastast käiku; 

- Kõik osalejad käituvad ausalt ning spordimehelikult ja ei kasuta mängimisel 

kõrvalist abi    
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Et võistleja saaks osaleda peale eelregistreerimist turniiril, peab ta olema vint.ee 

turniiriruumis 11. aprillil hiljemalt kell 11, sest siis toimub turniiriruumis olevate 

mängijate automaatne paarimine esimeseks vooruks. 

Iga turniiri kolm paremat + parim tüdruk saavad auhinna. Lisaks loositakse välja 

kõikide osalejate vahel loosiauhinnad nagu siiani. Auhinnad saavad mängijad kätte 

järgmisel etapil, mis toimub Paul Kerese Malemajas või saadetakse soovijatele koju 

postiga. 

Onlines mängitud etapid lähevad sarja koondarvestusse.  

 

Kõik lapsed osalevad võistlustel kindlasti kõrvalise abita, kuid võimalike protestide 

lahendamiseks (sh ebaausa käitumise tuvastamiseks) on loodud eetikakomisjon, kuhu 

kuuluvad vint.ee esindaja Marten Meikop, kohtunike esindajana IA Marek Kolk ja 

korraldajate esindajana IO Hendrik Olde. Etapi võimalikud protestid tuleb saata e-

posti aadressile tallinnamaleklubi@gmail.com hiljemalt 12. aprillil. Eetikakomisjoni 

otsus on lõplik. 

 

Kui osalejatel on täiendavaid küsimusi, siis palume julgesti võtta ühendust Tallinna 

MK-ga. 

 

Edu kõigile ja üheskoos saame turniiriga hakkama! 

 

IO Hendrik Olde 

peakorraldaja 

 

 

 

PS. Küsimus treeneritele – kas võistlustulemuste põhjal arvestada Eesti kiirmale 

reitinguid või mitte? Kuna vint.ee keskkonnas mängitakse sealsete reitingute järgi, siis 

on korraldaja valmis pärast võistluse lõppu tegema käsitsi paarimise, kus on lastel 

olemas nende tegelikud reitingud ja tulemused. See tabel on võimalik esitada 

reitingute arvestamiseks. 

See sõltub treenerite soovist ja otsuse aluseks on treeneritelt saadud poolt ja vastu 

seisukohad. 
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