
Noorte lahtine võistlussari tavamales  

“TALLINN-2020” 

 

1. Võistluse eesmärk 

Pakkuda noortele võimalust mängida klassikalist malet ja analüüsida mängitud partiisid. 

2. Koht 

Võistlused toimuvad Paul Kerese Malemajas, Vene tn. 29, Tallinn. 

3. Toimumise aeg 

Klassikalise male sarja korraldab Eesti Maleliit koostöös Tallinna klubidega. 

Jaanuar – mai 2020.a. 

Sarja kuuluvad võistlused toimuvad: 

I etapp     - 3.-5. jaanuar 2020           IV etapp - 24.-26. aprill 2020 

II etapp    - 7.-9. veebruar 2020          V etapp  - 15.-17. Mai 2020 

III etapp   - 6.-8. märts 2020 

4. Osavõtjad ja osavõtumaks 

Sarjas võivad osaleda kõik 2001. aastal ja hiljem sündinud noormaletajad. 

Toimub kaks turniiri. Osavõtjad jaotatakse reitingu järgi. 

A-turniir - mängijad Eesti reitinguga 1500-2199. 

B-turniir - mängijad Eesti reitinguga 1500 ja vähem. 

Osavõtumaks on 10 eurot iga võistluse eest, mille maksmine toimub iga etapi alguses kohapeal 

sularahas. 

5. Võistlussüsteem 

Kokku toimub 5 (viis) osavõistlust. Iga turniir mängitakse ühel nädalavahetusel kuus. Mängitakse 6 

vooru ajakontrolliga 1 tund mõlemale mängijale partii lõpuni + igale käigule lisandub 30 sekundit. 

Paremusjärjestuse määramine võrdse arvu partiipunktide korral: 1) kärbitud Buchholz-1 (vastaste 

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

nõrgema tulemuseta), jne. 

Reedel mängitakse esimene voor, laupäeval kolm vooru (teisest neljandani) ja pühapäeval kaks viimast 

vooru. 

Võistluse ajakava: registreerimine reedel kell 16-16.30    

 1. voor - reedel - 17.00                4. voor - laupäeval - kell 16.00 

 2. voor - laupäeval - kell 9.30      5. voor - pühapäeval - kell 9.30 

 3. voor - laupäeval - kell 13.00    6. voor - pühapäeval - kell 13.00 

       Iga turniiri lõpetamine toimub pärast viimase partii lõppu. 

       Võistlused lähevad Eesti tavamale ja FIDE reitingu arvestusse. 

       

 



 

 

 

      Mobiiltelefoni kasutamine võistlusalal on keelatud. 

      Voorule hilinemine üle 15 minuti toob kaasa partii kaotuse. 

      6. Eelregistreerimine 

      Eelregistreerimise palume teha Eesti Maleliidu kalenderplaanis.  

      Registreerida saab turniiri toimumise eelneval päeval kella 15.00-ni. 

      Palume märkida mängija  kindlale turniirile: A-turniir – reitinguga 1500 - 2199,  

      B-turniir – reitinguga alla 1500. 

      7. Võistlussarja koondarvestuse paremuse määramine 

      Iga turniiri võitja saab lisaks 3 boonuspunkti, teise koha saavutanu 2 boonuspunkti                                        

ja kolmanda  koha omanik 1 boonuspunkti. Iga mängitud sarjaturniir annab lisaks 1 boonuspunkti.  

      Sarja mõlema turniiri (A ja B) paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse kolme  parema                                

turniiri punktid ja sellele summale lisatakse mängitud turniiride boonuspunktid. 

      Koondarvestuse võrdsete punktide korral selgitatakse paremusjärjestus järgmiselt: 

     1. etapivõidud, 2. partii võidud, 3. partii võidud mustadega. 

     8. Autasustamine 

     Mõlema turniiri võitjad saavad karika.  Turniiride kolme  paremat üldarvestuses ja                                           

kolme  paremat tüdrukut autasustatakse diplomi ja meenega. 

     Viie turniiri koondarvestuse kolme paremat noormaletajat mõlemal turniiril autasustatakse   karikate             

ja meenetega. Samuti autasustatakse karikate ja meenetega koondarvestuse kolme paremat neidu. 

     Kui neiud saavutavad üldarvestuses auhinnalise koha, lähevad tüdrukute auhinnad                                       

paremuselt järgmistele neidudele. Iga võistleja saab ühe auhinna. 

    9. Üldist 

     Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri peakohtunik koos korraldajatega.  

     Info e-posti aadressil: monika.tsiganova@gmail.com või telefonil 56471296 (Monika Tsõganova). 
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