
 
TALLINNA KOOLINOORTE XXXIX SPORDIMÄNGUDE 

INDIVIDUAALSED JA VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED 
MALES 

 

JUHEND 
 
Võistluste korraldaja 
Võistlused korraldab Tallinna Haridusamet koostöös Tallinna Maleklubi ja mõttemängude 
portaaliga Vint.ee. 
Peakohtunikuks on FA Hendrik Olde (telefon: +372 5142625, e-post: hendriko66@gmail.com). 
 

Võistluste eesmärk 
Selgitada Tallinna parimad koolinoored ning Tallinna koolide meister males. Mõttespordi, sh 
male propageerimine Tallinna koolinoorte seas. 
 

Osavõtjad ja võistkondlik arvestus 
Osaleda võivad kõik Tallinna üldhariduskoolide õpilased. Võistlused toimuvad individuaalselt 
kahes vanuseklassis (1.-9. klass ja 10.-12. klass). 
Võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse välja kolme parema kooli esindava noore 
partiipunktide liitmisel. 
Eelregistreerimisel tuleb kooli esindaja poolt määrata maksimaalselt neli noort, kes osalevad 
võistkondlikus arvestuses ning arvesse läheb kolme parema võistleja tulemus. 
Iga kool võib välja panna kuni kaks võistkonda. 
Kuna kevadel lükkus võistlus koroonaviiruse tõttu edasi, siis erandina võivad võistlustel osaleda 
2020. aasta kevadel gümnaasiumi lõpetanud noored tingimusel, et nende registreerimine on 
tehtud kooli poolt, mis 2020. aasta kevadel lõpetati. Nemad konkureerivad ainult võistkondlikus 
arvestuses. 
 

Võistluste aeg, koht, võistlussüsteem ja ajakontroll 
Võistlused toimuvad 2020. aasta 15. detsembril. Turniiri algab kell 13.00 ja kestab kuni 
15.30ni. Võistlused toimuvad online`s mõttemängude portaalis www.vint.ee. 
Korraldatakse üks turniir, kus saavad osaleda kõik eelnevalt koolide poolt registreeritud 
võistlejad. Kõik oma vanuseklassi noored mängivad ühel turniiril, kuid arvestust peetakse eraldi 
noormeestele ja neidudele kahes vanuseklassis (1.-9. klass ja 10.-12. klass). 
Võistlustel mängitakse šveitsi süsteemis 7 vooru ning ajakontroll on 10 minutit partiile + igale 
käigule lisandub 2 sekundit kummalegi vastasele. 
 
Paremusjärjestuse määramine 
Paremusjärjestus individuaalarvestuses määratakse kogutud partiipunktide alusel. Nende 
võrdsusel kahel või enamal mängijal arvestatakse järgmise kriteeriumina progresseeruvat 
koefitsienti. 
Võistkondlikus arvestuses liidetakse kokku kolme ühes võistkonnas kooli esindava mängija 
punktid. Nende võrdsuse korral on järgmiseks kriteeriumiks neljanda võistleja poolt kogutud 
punktid ja selle võrdsuse korral võistleja poolt individuaalarvestuses saavutatud kõrgem koht. 
 

Registreerimine 
Koolide registreerimine tuleb saata hiljemalt 10.12.2020 e-posti aadressile: 
tallinnamaleklubi@gmail.com. 
Võistlejate registreerimislehel (Exceli tabel) tuleb ära märkida kool, võistleja ees- ja 
perekonnanimi, kas võistleja on noormees või neiu, särgi suurus, klass ja kasutajanimi Vint.ee 
portaalis ning koht, kus võistluse ajal füüsiliselt ollakse. 
Registreerimislehel peavad olema andmed kooli esindaja kohta (nimi, telefon, e-post), kelleks 
saab olla kooli töötaja. 
Peale registreerimist lisab peakohtunik võistlejad turniiril osalejate nimekirja. 
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Reeglid online`s mängimisel 
Kõikide mängijate kasutajanimi on seotud nende pärisnimega, et oleks teada, kes mängib. 
Kasutajanimi on kooskõlastatud peakohtunikuga. 
Võistlustingimused peavad olema kooskõlas Terviseameti juhistega. Võimalusel võivad 
õpilased võistelda kooliruumides või kodus, kui selleks on olemas vastavad tingimused. 
Kõik võistlejad järgivad ausa mängu põhimõtteid ning ei kasuta võistlemisel kõrvalist abi. 
Kõrvalise abi kasutamisel või juhendi vastu eksimise korral võistleja diskvalifitseeritakse 
peakohtuniku poolt. 
Võimalike protestide lahendamiseks (sh ebaausa käitumise tuvastamiseks) on loodud 
eetikakomisjon, kuhu kuuluvad vint.ee esindaja, võistluste peakohtunik ja Tallinna Haridusameti 
esindaja. Vajadusel kaasatakse protestide lahendamiseks eksperte. 
Võimalikud protestid tuleb saata e-posti aadressile tallinnamaleklubi@gmail.com hiljemalt 
15.12.2020 kella 17.00ks. Eetikakomisjoni otsus on lõplik. 
 
Tulemused ja autasustamine 
Võistluste tulemused selguvad 15. detsembri õhtuks ning tehakse teatavaks hiljemalt 18. 
detsembriks. 
Individuaalses arvestuses autasustatakse mõlemas vanuseklassis (1.-9. klass ja 10.-12. klass) I 
– III kohale tulnud noormeest ja neidu meistrivõistluste medali ning diplomiga. 
Võistkondlikus arvestuses autasustatakse kolme parema võistkonna liikmeid meistrivõistluste 
medaliga. 
I koha võistkonna liikmeid autasustatakse lisaks medalile veel Tallinna koolinoorte meistrite 
särgiga ja kooli karika ning diplomiga. 
Kõik meistrivõistlustel osalejad saavad 2020. aasta Tallinna koolinoorte meistrite särgi. 
Auhinnad jõuavad kooli hiljemalt 21. detsembriks. 
 
Üldine info 
Turniiriruum avaneb Vint.ee lehel 15. detsembril kell 12.30, mistõttu segaduste vältimiseks 
soovitame õpilastel turniiriruumi siseneda hiljemalt kell 12.20. 
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendavad võistluste kohtunikud koostöös 
Tallinna Haridusameti esindajaga. 
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