
Hillar Hanssoo 20. mälestusvõistlus kiirmales noortele 

võistlusjuhend 

 

1. Võistluse korraldaja  

Võistlust korraldab Järva Noorte Maleklubi koostöös Paide Hillar Hanssoo Põhikooliga ja Eesti 

Kultuurkapitali toel. 
 

2. Aeg ja koht  

Võistlus toimub 23. oktoobril 2021. a. Paide Hillar Hanssoo Põhikoolis (Kooli 1) algusega kell 
11.00.  
 

3. Osavõtjad  

      Osavõtuõigus on kõigil kooliõpilastel sünniaastaga 2002 või hiljem. 
 

4. Eelregistreerimine  

Eelregistreerimise palume teha EML-i veebipõhises kalenderplaanis (registreerimisel palume 

märkida erinevad vanuseklassid: A- turniir - s.a. 2011 ja nooremad; B-turniir - s.a. 2007 ja 

nooremad; C-turniir - s.a. 2002 ja nooremad). Registreerimisvorm asub aadressil: 

www.maleliit.ee/kalender/  

Elektrooniline registreerimine on avatud 21. oktoobri kella 23.59-ni.  

Tähtajaks registreerinutel osalustasu pole! 

Kuna online süsteemis ei ole võimalik hilinenud registreerimisi teha, siis tuleb nende 

võistlejate registreerimine teha e-posti teel aadressile maletom@hot.ee  

NB! Registreerides peale online tähtaja lõppu, lisandub osavõtutasu 10 eurot võistleja 
kohta. 
 

5. Turniiri korraldus  

Võistlus viiakse läbi kolme eraldi individuaalturniirina: 

     10-aastased (sünniaasta 2011 või hilisem), 

     14-aastased (sünniaasta 2007 või hilisem),  

     19-aastased (sünniaasta 2002 või hilisem). 

Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis. Mõtlemisaeg on 12 minutit mõlemale mängijale + 3 
sekundit igale käigule.  
Võistluse tulemused lähevad Eesti kiirmale reitinguarvestusse. 

Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi kahe erisusega (elektroonilised vahendid võivad 

võistlejatel olla väljalülitatult kaasas ja voorule hilinemine üle 10 minuti toob võistlejale kaotuse). 

Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus 

alljärgnevalt: 

     a) Buchholz 

     b) Sonneborn-Berger  



6. Ajakava   

Registreerimine 10.00 - 10.45 

Võistluse avamine 11.00 - 11.10                

  1. voor 11.15 - 11.45  5. voor  13.35 - 14.05 

             2. voor 11.50 - 12.20  6. voor  14.10 - 14.40 

             3. voor 12.25 - 12.55  7. voor  14.45 - 15.15 

             4. voor 13.00 - 13.30  Võistluste lõpetamine           15.30 

7. Majandamine  

Võistlejate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon. 

NB! Toitlustamist pole korraldatud!. Korraldajate poolt pakutakse tasuta soolast ja 
magusat kringlit, kohvi, vett. Vajadusel palume kõigil vajalikud söögid-joogid endal kaasa 

võtta! 

 

8. Autasustamine 

Iga turniiri kolme edukamat autasustatakse medaliga, lisaks auhind igale võistluse 

lõpetamisel osalevale mängijale. 
 

9. Üldist  

NB! Koolimajja sisenemisel tuleb 18-aastastel ja vanematel inimestel esitada Covid tõend 
vaktsineerituse või haiguse läbipõdemise kohta ja isikut tõendav dokument. 

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendavad turniiri korraldajad koostöös 

peakohtunikuga. 

 

 

 

Paide Hillar Hanssoo Põhikool 

Järva Noorte Maleklubi 

 


