
Eesti koolide võistkondlikud meistrivõistlused kiirmales online 
 

I Eesmärk 

Selgitada Eesti parimad koolid kiirmales alg-, põhi- ja gümnaasiumi vanuseastmes. 

 

II Aeg ja koht 

Võistlused toimuvad kolme eraldiseisva turniirina Tornelo.com veebikeskkonnas 13. aprillil 2021.a. 

(10.-12. klassi turniir), 14. aprillil 2021.a. (5.-9. klassi turniir) ja 15. aprillil 2021.a. (1.-4. klassi 

turniir) algusega kõigil päevadel kell 14:00. 

Iga võistluspäeva neli paremat võistkonda kvalifitseeruvad 16. aprillil toimuvale play-off süsteemis 

finaalturniirile, kus selgitatakse medalivõitjad alljärgneva ajakava kohaselt: kell 14 kuni 16 toimub 

1.-4. klassi finaalturniir, kell 16 kuni 18 toimub 5.-9. klassi finaalturniir, kell 18 kuni 20 toimub 10.-

12. klassi finaalturniir. 

 

III Osavõtjad 

Osa võtma oodatakse Eesti üldhariduskoolide võistkondi algkooli (1.-4. klass), põhikooli (5.-9. 

klass) ja gümnaasiumi (10.-12. klass) vanuseastmes. Võistkonna suuruseks on 4 mängijat. 

Ühte kooli saab esindada kuni kaks võistkonda igas vanuseastmes. Iga vanuseastme turniiril peab 

võistkonnas olema vähemalt kaks õpilast vastavast klassist. 

 

IV Korraldus 

Võisteldakse eraldi kolmes vanuserühmas võistkondlike matšidena. 

Paremusjärjestuse põhiturniiril määrab kogutud partiipunktide arv. 

Võrdse arvu partiipunktide korral otsustab: 

1) matšpunktide arv; 

2) omavaheline kohtumine; 

3) parem tulemus kõrgemal laual. 

Finaalturniirid mängitakse play-off süsteemis, kus poolfinaalis moodustuvad paarid põhiturniiri 

tulemuste alusel nr 1-4 ja 2-3, seejärel toimub poolfinaalide võitjate vahel finaalmatš ja 

poolfinaalide kaotajate vahel pronksimatš. Poolfinaali ja finaali matšide viigi korral otsustab 

samade võistkondade omavahelise kohtumise tulemus põhiturniiril, selle viigi korral põhiturniiri 

kohtumise esimese laua, vajadusel teise jne laua tulemus. 

Ajakontroll partiile on 15 min. + 2 sek. käigule. Olenevalt kohale tulnud võistkondade arvust 

mängitakse 5-7 vooru šveitsi süsteemis. Kuni 8 võistkonna korral mängitakse ringsüsteemis. 

Võistlused viiakse läbi FIDE reegleid järgides. 

 

V Ajakava 

Põhiturniirid: 

13. aprillil 2021.a. kell 14:00 algusega 10.-12. klassi turniir; 

14. aprillil 2021.a. kell 14:00 algusega 5.-9. klassi turniir; 

15. aprillil 2021.a. kell 14:00 algusega 1.-4. klassi turniir. 

 

Finaalturniirid: 

16. aprillil 2021.a. kell 14:00 algusega 1.-4. klassi turniir; 

16. aprillil 2021.a. kell 16:00 algusega 5.-9. klassi turniir; 

16. aprillil 2021.a. kell 18:00 algusega 10.-12. klassi turniir. 

 

VI Autasustamine 

Esimesele kolmele kohale tulnud võistkondi autasustatakse karika ja diplomiga, võistlejaid 

autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- ja pronksmedaliga ning diplomiga. 

 

 



 

 

VII Registreerimine 

Osavõtust palume teatada hiljemalt 9. aprilliks 2021 Eesti Maleliidu e-mailile maleliit@maleliit.ee, 

edastades võistkondade koosseisu laudade järjekorras koos võistlejate sünniaasta ja klassiga ning   

e-posti ja mängija ID digiallkirjastatud kujul kooli esindaja poolt. Võistlustel on osavõtumaks a`10€ 

iga mängija kohta (võistkonnas on kuni 4 mängijat) Osavõtumaks tuleb kanda EML-i arvele ühtse 

summana kogu võistkonna eest (ei arvestata iga osaleja poolt eraldi kantud summat). 

 

Võistkondade osavõtumaksu palume kanda Eesti Maleliidu arveldusarvele 

EE331010052032815007 SEB Pangas hiljemalt 9. aprilliks 2021. Tasutud osavõtumaks on 

registreerimise aluseks. 

 

Alates 10. aprillist on osavõtumaks 15€ iga osaleja kohta. Kui pärast osavõtutasu maksmist 

võistkond loobub mängimisest, siis osavõtumaksu ei tagasta.  

Täiendav informatsioon korraldaja e-postil: maleliit@maleliit.ee 

 

VIII Majandamine 

Osavõtuga seotud kulud kannab võistkonna lähetaja. Autasustamise ja võistluste tehnilise 

läbiviimise kulud kannab Eesti Maleliit. 

 

IX Lisainformatsioon 

 

9. aprill algusega 12:00 toimub kooliesindajatele või kaptenitele Tornelo lehe tutvustus Zoomis. 

Zoomi link edastatakse 9ndal aprill registreeritud koolide järgi. 

Poolfinaalis ning finaalis on kaamera ja mikrofoni olemasolu kohustuslik. 

Tabelid, koosseisud ja paarid tulevad www.chess-results.com ja Maleliidu kodulehele. 

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse peakohtunik koostöös korraldajaga. 

 

http://www.chess-results.com/

