
Eesti noorte 2021. aasta meistrivõistluste üldjuhend 
 

Eesmärk 
Selgitada välja 2021. aasta U8, U10, U12, U14, U16 ja U18 vanuseastme Eesti noorte meistrid 

males ning võistlejad, kes esindavad Eestit MM- ja EM-võistlustel. 

 

Osavõtjad 
U8 vanuseastme meistrivõistlustel sünniaastaga 2013 ja nooremad. 

U10 vanuseastme meistrivõistlustel sünniaastaga 2011 ja nooremad. 

U12 vanuseastme meistrivõistlustel sünniaastaga 2009 ja nooremad. 

U14 vanuseastme meistrivõistlustel sünniaastaga 2007 ja nooremad. 

U16 vanuseastme meistrivõistlustel sünniaastaga 2005 ja nooremad. 

U18 vanuseastme meistrivõistlustel sünniaastaga 2003 ja nooremad. 

 

Võistluste toimumise aeg ja koht, korraldajad 
U18 poisid ja tüdrukud 01.04 - 04.04 Tallinn, MTÜ „Vabaettur“ / EML 

U12 poisid ja tüdrukud 01.04 - 04.04 Tallinn, MTÜ „Vabaettur“ / EML 

U14 poisid ja tüdrukud 22.04 - 25.04 Tallinn, Maleklubi Areng / EML 

U8 poisid ja tüdrukud  22.04 - 25.04 Tallinn, Maleklubi Areng / EML 

U16 poisid ja tüdrukud 13.05 - 16.05 Narva, Spordiklubi Maletäht / EML 

U10 poisid ja tüdrukud 13.05 - 16.05 Narva, Spordiklubi Maletäht / EML 

 

Võistlustingimused 
Igas vanuseklassis viiakse läbi turniirid poistele ja tüdrukutele eraldi. Turniirid viiakse läbi eelpool 

märgitud kohtades ning võistluste algus esimesel võistluspäeval on kell 12:00. Võistlejate nimeline 

kontroll võistluspaigas lõpetatakse kell 11:45. Kui võistleja on eelregistreeritud, kuid hilineb 

võistluste avapäeval nimelisele kontrollile, siis teda lubatakse osalema alates II voorust ainult 

peakohtuniku otsusel. Otsus peab tulema enne I vooru algust ja mängija poolt peab olema esitatud 

kirjalik avaldus hilinemise põhjuse ja turniirist osavõtu soovi kohta. 

Kõik võistlused toimuvad šveitsi süsteemis 8 vooruga. Kõik partiid tuleb protokollida (k.a. U8 

vanuseklassis). Käik kirjutatakse üles pärast käigu tegemist. Ajakontroll kõigis vanuseklassides on 

kummalegi mängijale 1 tund 30 minutit + 30 sekundit iga sooritatud käigu eest. Kõigil päevadel 

mängitakse 2 vooru. 

 

Osavõtjad 
TÜDRUKUD 

-U12 kuni U18 tüdrukute vanuseklassis pääsevad võistlema kõik soovijad, kes omavad 1.03.2021 

Eesti reitingut; 

- U8-U10 tüdrukute meistrivõistlustele pääsevad võistlema kõik soovijad, kes on nõuetekohaselt 

registreerunud ning on võistluspaigas juhendis ette nähtud ajal. 

 

POISID 

- U18 poiste vanuseklassis pääsevad võistlema maletajad, kelle Eesti või FIDE tavamale reiting on 

1.03.2021 vähemalt 1600 (piisava tavamale reitingu puudumisel võib kvalifitseeruda ka kiirmale 

reitingu põhjal, millest lahutatakse maha 100 reitingupunkti); 

- U16 poiste vanuseklassis pääsevad võistlema maletajad, kelle Eesti või FIDE tavamale reiting on 

01.03.2021 vähemalt 1500 (piisava tavamale reitingu puudumisel võib kvalifitseeruda ka kiirmale 

reitingu põhjal, millest lahutatakse maha 100 reitingupunkti); 

- U14 poiste vanuseklassis pääsevad võistlema maletajad, kelle Eesti või FIDE tavamale reiting on 

01.03.2021 vähemalt 1400 (piisava tavamale reitingu puudumisel võib kvalifitseeruda ka kiirmale 

reitingu põhjal, millest lahutatakse maha 100 reitingupunkti); 



- U12 poiste vanuseklassis pääsevad võistlema maletajad, kelle Eesti või FIDE tavamale reiting on 

1.03.2021 vähemalt 1200 (piisava tavamale reitingu puudumisel võib kvalifitseeruda ka kiirmale 

reitingu põhjal, millest lahutatakse maha 100 reitingupunkti); 

- U10 poiste vanuseklassis saavad osaleda kõik soovijad, kes omavad 01.03.2021 Eesti või FIDE 

reitingut – seoses koroonapiirangutega ja sellest tulenevate väheste võistlemise võimalustega ei 

rakendata kuni 10-aastaste puhul 2021.a. erandkorras reitingu olemasolu nõuet; 

- U8 poiste meistrivõistlustele pääsevad kõik soovijad, kes on nõuetekohaselt registreerunud ning 

on võistluspaigas juhendis ette nähtud ajal. 

 

Iga meistrivõistlusi korraldav klubi võib lisada tavakuluga kuni 6 valikukriteeriumidele 

mittevastavat võistlejat kõigi vanuseklasside peale kokku. 

Kui meistrivõistlustel soovib osaleda valikukriteeriumidele mittevastav sportlane, siis peab ta saama 

loa Eesti Maleliidult ja osavõtumaks on talle 40 eurot. 

 

Paremusjärjestuse määramine võrdse arvu partiipunktide korral 
A. šveitsi süsteemis turniiril: 

1) omavaheline kohtumine; 

2) kärbitud Buchholz-1 (vastaste punktide summa ilma nõrgema tulemuseta); 

3) kärbitud Buchholz-2 (vastaste punktide summa ilma 2 nõrgema tulemuseta). 

Vaba vooru eest arvestatakse võistlejale ½ punkti. 

 

B. ringsüsteemis turniiril: 

1) omavaheline kohtumine; 

2) Bergeri süsteem; 

3) võitude arv. 

 

NB! Kui ülaltoodud lisanäitajate alusel paremusjärjestus Eesti meistrivõistluste medalite välja 

andmiseks ei selgu, siis antakse medalikohtade jagamise korral välja mitu kuld/hõbe/pronks 

medalit. 

 

Autasustamine 
Kõigis vanuseklassides autasustatakse kolme paremat võistlejat Eesti meistrivõistluste medalite ja 

diplomitega. Kõigis vanuseklassides esimese koha saavutamine annab õiguse osa võtta noorte MM-

võistlustest, teise koha saavutamine annab õiguse noorte EM-võistlustest osavõtuks, kusjuures 

tšempionil on õigus valikuks, millisel tiitlivõistlusel esineda. 

 

NB! Vastavalt Spordiseaduse §-le 8 on rahvusvahelistel tiitlivõistlustel Eesti rahvuskoondise 

koosseisus või individuaalselt õigus esineda Eesti kodanikel ja Eestis elavatel alla 18-aastastel 

alaealistel, kellel ei ole mõne muu riigi kodakondsust. 

 

Lisaks 
Täpsed võistluspaigad peavad olema osavõtjatele teada hiljemalt kaks nädalat enne võistluste 

algust. 

Vastava info teatamise eest vastutab võistlust korraldav klubi ning info võistluskoha osas 

avaldatakse Eesti Maleliidu (EML) kalendris http://www.maleliit.ee/kalender/ Eelregistreerimine 

iga vanuseastme Eesti meistrivõistlustele tuleb teha hiljemalt 7 päeva enne võistluse algust EMLi 

kalenderplaani veebipõhisel vormil klubi volitatud esindaja poolt. Registreerimisvorm asub 

aadressil: http://www.maleliit.ee/kalender/ 

 

Kõikide vanuseastmete Eesti noorte meistrivõistluste finaalturniiridel osalevatele võistlejatele 

kehtib osavõtumaks 10 eurot iga osaleja kohta tingimusel, et osavõtutasu maksab võistlejat esindav 



klubi, spordikool, kohalik omavalitsus EMLi poolt esitatud arve alusel. Arve kõigi registreeritud 

võistlejate eest esitatakse klubile vahetult pärast registreerimistähtaja möödumist. 

Kui osavõtumaksu tasub võistleja või tema esindaja, siis on osavõtumaks 20 eurot. Reitingu alusel 

mittekvalifitseerunud maletajad võivad osaleda, kui saavad korraldavalt klubilt loa ja tasuvad enne 

võistlust osavõtumaksu 40 eurot. Kõik Eesti meistrivõistlustel osalevad maletajad peavad omama 

kehtivat litsentsi – noormaletajate litsentsitasud on kinnitatud alaliidu üldkoosolekul 2021. aastaks 

10 eurot aastalitsents ja 5 eurot ühekordne litsents. 

- Kõik võistlejatega seotud komandeerimiskulud kannab neid lähetav organisatsioon. 

- Eesti meistrivõistluste peakohtunikud kinnitab EMLi juhatus. Võistluste peakohtunikel peab 

olema vähemalt Eesti malekohtuniku B-litsents või rahvusvaheline kategooria (IA/FA). Iga 

võistluse peakohtunik peab kahe nädala jooksul pärast võistluse lõppu tegema kirjaliku aruande 

antud võistluse korralduse/läbiviimise kohta ja edastama selle koos partiide protokollidega EMLile. 

 

Võistluste peakohtunikuga seotud kulud katab EML vastavalt kinnitatud eelarvele. 

- Kõikide turniiride paarimised tuleb läbi viia arvutiga, kasutades EMLi juhatuse poolt kinnitatud 

programmi. 

- Mobiiltelefonide kasutamine mängu ajal mistahes viisil on keelatud. 

- Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 15 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii. 

- Kõik üldjuhendis määratlemata küsimused lahendab peakohtunik koostöös EMLi juhatusega. 

- Võistluste käigus tekkivad protestid vaatab läbi EMLi juhatus 14 päeva jooksul pärast protesti 

saatmist. 

- Võistluste ajal võivad laua peal olla ainult partiiks vajalikud asjad (st partiiprotokoll ja 

kirjutusvahend). Mängulaual ei tohi olla kõrvalisi asju (sh toit, joogipudel, mobiiltelefon, talismanid 

jne). 

 

Nõue arstliku kontrolli läbimise kohta 
Kõik 2021.a. Eesti meistrivõistlustel osalevad sportlased peavad kinnitama, et on läbinud arstliku 

kontrolli ja nende tervislik seisund lubab võistlustel osalemist. 

Vastav kinnitus tuleb teha online süsteemis sportlase registreerimisel võistlustele (ilma kinnituseta 

ei ole võimalik sportlast registreerida). Info tervisekontrolli võimalustest: 

https://www.kliinikum.ee/noorsportlasele NB! Mängija arstliku kontrolli läbimise kinnitusega võtab 

registreerija (sportlane, lapsevanem, treener) endale vastutuse, et esitatud andmed on õiged. 


