
Laupäeva

                                                         
 
Aeg ja koht 
Kiirturniiride sarja võistluste etapid
maini 2021 (kõigil laupäevadel
1. mail): 9., 16., 23. ja 30. jaanuaril, 6., 13., 20. ja 27. veebruaril, 6., 13., 20. ja 27. märtsil, 
10., 17. ja 24. aprillil, 8., 15., 22. ja 29. mail (kokku 19 võistlust). 
Võistlused toimuvad portaalis Vint.ee 

 
  Osavõtjad 
Võistlusest saavad tasuta osa võtta kõik maletajad
on seotud oma pärisnimega ja kes järgivad ausa mängu reegleid

 
  Võistluste korraldus 
Sarjavõistluse korraldavad Rae Huvialakool ja 
on Rainer Raud (tel. 5155864).
Mõtlemisaeg on 10 minutit mõlemale mängijale partiile ja igale käigule lisandub 3 sekundit. 
Kõik voorud mängitakse FIDE 
kahel või enamal maletajal, selgitatakse 
Sarja koondarvestuse selgitamiseks liidetakse 
mängija iga osaletud etapi eest 1
arvu korral annab paremusjärjestuses eelise kõrgem või suurem arv kõrgemaid kohti 
etapivõistlustel ja nende võrdsuse korral 

 
Autasustamine 
Koondarvestuses arvestatakse 
Koondarvestuse esikolmikut ja parimat naist ning veterani 60+
ja U18 kolme paremat ja parimat neidu autasustatakse diplomi ja meenega.
 
Eelregistreerimine 
Esimeseks etapiks tuleb registreerida 
rainerraud@gmail.com Registreerimiseks tuleb kirjutada mängija nimi, kasutajanimi 
portaalis Vint.ee ja sünniaasta. Järgmisteks etappideks peavad registreerima esmakordsed 
osalejad hiljemalt mängupäevaks kell 12.00. Võistlustele registreerimine kehtib kõigiks 
järgnevateks etappideks. 
 
Turniiriruum  avatakse 30 minutit enne võistluste algust.
kasutajanimi oma pärisnimega. Nii teame

 
Üldiselt 
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri peakohtunik koos korraldajatega. 
Võimalikud protestid lahendab sarja apellatsioonikomis
Marten Meikop. Info e-posti aadress

Laupäeva õhtul malega 
 

                                                            

te etapid toimuvad laupäeviti alates 9. jaanuarist kuni 
päevadel, välja arvatud Vaiksel laupäeval, 3. aprillil ja 

): 9., 16., 23. ja 30. jaanuaril, 6., 13., 20. ja 27. veebruaril, 6., 13., 20. ja 27. märtsil, 
10., 17. ja 24. aprillil, 8., 15., 22. ja 29. mail (kokku 19 võistlust).  
Võistlused toimuvad portaalis Vint.ee algusega kell 18.00. 

tasuta osa võtta kõik maletajad, kellel on konto Vint.ee keskkonnas
seotud oma pärisnimega ja kes järgivad ausa mängu reegleid. 

Rae Huvialakool ja Maleklubi Kaksikodad. Võistluste peakohtunik 
). Igal sarja võistlusel mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis. 

minutit mõlemale mängijale partiile ja igale käigule lisandub 3 sekundit. 
Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi. Etapivõistlustel võrdsete punktide arvu korral 
kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus Buchholz (Full truncated)

selgitamiseks liidetakse 10 parema turniiri partiipunktid ja lisaks saab 
eest 1 boonuspunkti, mis lisatakse tulemusele. Võrdsete punktide 

arvu korral annab paremusjärjestuses eelise kõrgem või suurem arv kõrgemaid kohti 
ende võrdsuse korral omavaheliste mängude tulemused. 

Koondarvestuses arvestatakse 19 etapist 10 paremat etapi tulemust.  
esikolmikut ja parimat naist ning veterani 60+; vanuserühmade 

ja U18 kolme paremat ja parimat neidu autasustatakse diplomi ja meenega.

Esimeseks etapiks tuleb registreerida 09. jaanuariks kell 12.00 e-posti aadressil 
Registreerimiseks tuleb kirjutada mängija nimi, kasutajanimi 

portaalis Vint.ee ja sünniaasta. Järgmisteks etappideks peavad registreerima esmakordsed 
lejad hiljemalt mängupäevaks kell 12.00. Võistlustele registreerimine kehtib kõigiks 

avatakse 30 minutit enne võistluste algust. NB! Kõikidel osalejatel palume siduda 
kasutajanimi oma pärisnimega. Nii teame, kellega mängime ja konkureerime. 

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri peakohtunik koos korraldajatega. 
Võimalikud protestid lahendab sarja apellatsioonikomisjon koosseisus Rainer Raud, Andre Uibos ja 

posti aadressil rainerraud@gmail.com. 

 

 

ist kuni 29. 
prillil ja kevadpühal, 

): 9., 16., 23. ja 30. jaanuaril, 6., 13., 20. ja 27. veebruaril, 6., 13., 20. ja 27. märtsil, 

, kellel on konto Vint.ee keskkonnas, mis 

. Võistluste peakohtunik 
mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis. 

minutit mõlemale mängijale partiile ja igale käigule lisandub 3 sekundit. 
õrdsete punktide arvu korral 

Buchholz (Full truncated) järgi. 
rniiri partiipunktid ja lisaks saab 

, mis lisatakse tulemusele. Võrdsete punktide 
arvu korral annab paremusjärjestuses eelise kõrgem või suurem arv kõrgemaid kohti 

omavaheliste mängude tulemused.  

vanuserühmade U8, U10, U14 
ja U18 kolme paremat ja parimat neidu autasustatakse diplomi ja meenega.  

posti aadressil 
Registreerimiseks tuleb kirjutada mängija nimi, kasutajanimi 

portaalis Vint.ee ja sünniaasta. Järgmisteks etappideks peavad registreerima esmakordsed 
lejad hiljemalt mängupäevaks kell 12.00. Võistlustele registreerimine kehtib kõigiks 

atel palume siduda 

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri peakohtunik koos korraldajatega. 
jon koosseisus Rainer Raud, Andre Uibos ja 


