
Eesti Maleliidu noormaletajate treeninglaager 2021.a. 
 

Eesti Maleliidu noormaletajate suvine treeninglaager toimub 14.-20.06.2021 Võrumaal Roosu talus 

https://www.roosutalu.ee/lastelaagrid 

 

Laager on mõeldud 6-18-aastastele noormaletajatele, treeningtöö toimub gruppides, mis 

moodustatakse kohapeal arvestades osalejate arvu, vanust, mängutaset, suhtluskeelt (eesti/vene). 

Laagris on treeneritena kaasatud Eesti noortekoondise treenerid Monika Tsõganova, Ülar Lauk, 

Roman Jezov ja mitmed teised. Laagris on ca 40 kohta. Personaalselt kutsutakse laagrisse osalema 

erinevate vanuseklasside Eesti noortemeistreid. 

 

Laagris on põhirõhk malelisel arengul, kuid toimuvad ka sotsiaalsed üritused nagu lõkkeõhtu, matk 

ja pallimängud. Lisaks treeningutele toimuvad laagri ajal ka maleturniirid. 

 

Eesti Maleliit korraldab 14. juunil ühise bussireisi Tallinn – Tartu – Roosu talu ja 20. juunil ühise 

bussireisi Roosu talu – Tartu – Tallinn. Bussisõidu algusaeg on ennelõunal. Võimalus on tulla ka 

oma transpordiga. 

 

Toitlustamine treeninglaagris on neli korda päevas: 

- hommikusöök (puder, võileivad, kohv, tee, mahl); 

- lõunaoode (enne või pärast lõunasööki vastavalt päevakavale); 

- lõunsaöök (supp; praad – kartul/riis, liha/kana/kala, toorsalat; mahl; leib; magustoit); 

- õhtusöök (praad – kartul/riis, liha/kana/kala, toorsalat; mahl; leib; magustoit). 

 

Ööbimine ja õppetöö on korraldatud ajaloolises kenasti renoveeritud Sulbi koolimajas, ööbimine 

siseruumides kahel korrusel paiknevates 4-8-kohalistes tubades, tubadesse paigutamine tehakse 

kohapeal arvestades osalejate arvu, vanust, mängutaset, suhtluskeelt (eesti/vene) jms. Maja ja 

tubade paigutus on toodud allpool. 

 

Laagri maksumus tasutakse ülekandega Eesti Maleliidu arvelduskontole number 

EE331010052032815007 SEB-pangas: 

170 eurot – registreerimisel ja tasumisel kuni 1. aprillini 2021.a. 

190 eurot – registreerimisel ja tasumisel kuni 1. maini 2021.a. 

210 eurot – registreerimisel ja tasumisel pärast 1. maid 2021.a. 

NB! Kohtade arv suvises treeninglaagris on piiratud! 

 

Laagri maksumuses sisaldub: ööbimine, toitlustamine, treeningud ja turniirid, edasi-tagasi bussireis 

Tallinn – Tartu – Roosu talu. 

 

Registreerimise link Eesti Maleliidu kalenderplaanis: 

http://www.maleliit.ee/kalender/index.php?a=1-830 

 

Arve saamiseks palume võtta ühendust e-posti aadressil maleliit@maleliit.ee 

 

http://www.maleliit.ee/kalender/index.php?a=1-830
mailto:maleliit@maleliit.ee


 
Üle-eestiline maleturniir Roosu talus, ajaloolises kenasti renoveeritud Sulbi koolimajas 2014.a. 

 

TUBADE PAIGUTUS 
I korrus: 
  I tuba 8 kohta (sealhulgas 2 nari) 
  III tuba 6 kohta (sealhulgas 1 nari) 
  Ühine wc ja dušširuum 
 
II korrus: 

IV tuba 6 kohta (sealhulgas 1 nari; wc ja 
dušš) 

  V tuba 7 kohta (wc ja dušš) 
VI tuba 5 kohta (sealhulgas 1 nari; wc ja 
dušš) 

  VII tuba 4 kohta (wc ja  dušš I korrusel) 
  VIII tuba 5 kohta (wc ja  dušš I korrusel) 


