
SAAREMAA 51. KARIKATURNIIR MALES  
 

J U H E N D 
 
1. Aeg ja koht 

Turniir viiakse läbi 06.06…08.06.2022.a. Kuressaares. Turniiri 
avamine on esmaspäeval, 06.06.2022.a. Asa Spa Hotel ruumides 
(Pargi 12) kell 11.00, samal päeval mängitakse 1. ja 2. voor.  

Kohalesaabunud võistlejate registreerimine samas kell 10.00 kuni 
10.45. 

 
 
2. Osavõtjad 

Osa võivad võtta kõik maletajad. Turniirist osavõtt kindlustatakse 
maletajaile, kes on tähtaegselt registreerunud.  
 

 
3. Eelregistreerimine 

Eelregistreerimine teostada hiljemalt 03.juuniks 2022 Eesti Maleliidu 
veebipõhises kalenderplaanis aadressil 
http://www.maleliit.ee/kalender/  

Lisainfo e-posti aadressil markosiil68@gmail.com, samuti telefonil 
+3725100361 (Marko Siil).  
 

 
4. Turniiri korraldus 

Võistlus viiakse läbi šveitsi süsteemis. Mängitakse 5 vooru. 
Mõtlemisaeg 90 minutit partiile + igale käigule lisandub 30 sekundit 
(alates esimesest käigust).  

 
Partiiprotokollide täitmine on kohustuslik kuni mängu lõpuni. Vaba 

vooru eest arvestatakse võistlejale punkt. 
 
Ajakava: 

Esmaspäev, 06.06 kell 10.00-10.45 võistlejate registreerimine 
    kell 11.00  võistluste avamine ja I voor 
    kell 17.00  II voor 

 
Teisipäev, 07.06  kell 11.00  III voor 

    kell 17.00  IV voor 
 
Kolmapäev, 08.06  kell 11.00  V voor 

 
Võistluste lõpetamine toimub 30 minuti jooksul pärast viimase vooru 

lõppu. 
 
Paremusjärjestus võrdsete punktide korral määratakse järgmiselt: 

http://www.maleliit.ee/kalender/
mailto:markosiil68@gmail.com


i. Buchholzi süsteemi järgi. Selle võrdsuse korral lahutatakse 
nõrgima vastase tulemus, selle võrdsuse korral kahe nõrgima 

tulemus; 
ii. omavaheline kohtumine (kui kõik kohajagajad on omavahel 

mänginud); 
iii. mustadega mängitud partiide arv; 
iv. võitude arv. 

 
Kasutatakse FIDE malekoodeksit koos selle koodeksi Eestis 
rakendamise erisuste punktidega 1 ja 2 (s.o. sisselülitatud 

mobiiltelefonide keelu rikkumise ning partiile üle 15 minutilise 
hilinemise korral määratakse vastava rikkumise toimepannud 

mängijale kaotus). 
 
Tekkivad probleemid lahendab peakohtunik, kelle otsus on lõplik.  

 
 

5. Majandamine 
Osavõtumaks on kakskümmend (20) eurot, seenioridel (1962.a. ja 
varem sündinud) ja õpilastel (2004.a. ja hiljem sündinud) kümme (10) 
eurot Senised karikaturniiride võitjad ning suurmeistrid ja 
rahvusvahelised meistrid on osavõtumaksust vabastatud. Saaremaa 

Maleklubi liikmed, kes on maleklubi liikmemaksu tasunud, on samuti 
osavõtumaksust vabastatud. 
Osavõtumaksu saab tasuda kas Saaremaa Maleklubi arvelduskontole 

EE672200001120089706 või kohapeal sularahas. 
 

6. Autasustamine 
Turniiri võitjat autasustatakse Saaremaa karika koopia, medali ja 
auhinnaga, 2. ja 3. kohale tulnuid, parimat naist ning parimat 

Saaremaa maletajat autasustatakse medali ja auhinnaga. 
Eriauhinnaga autasustatakse ka parimat seeniori ning kuni 18-

aastast noormeest ja neidu. 
Auhindade väärtused on:  
I koht – 400 eurot,  

II koht – 300 eurot,  
III koht – 150 eurot, 
Parim naine – 100 eurot  

Parim saarlane – 50 eurot 
 

Auhinnad ei lähe jagamisele. Ükski võistleja ei saa üle ühe auhinna. 
 
 

7. Üldist 
Turniir läheb Eesti ja FIDE reitinguarvestusse. 

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri 
orgkomitee koos peakohtunikuga.      

 

Saaremaa Maleklubi 



51st CHESS TOURNAMENT „SAAREMAA CUP“ 
 

REGULATIONS 
 
1.DATE AND VENUE  

6-8 June 2022, Asa Spa Hotel, Kuressaare (Pargi 12), Estonia 
 
 

2. TOURNAMENT SYSTEM AND SCHEDULE 
The tournament would be 5 round swiss system, time control 90 

minutes + 30 seconds increment per move starting move one.  
 
Tie-break criteria for final standings:  

Players will be ranked according to their score (number of points won). 
In case of a tie, the following extra criteria will be applied: 

a. Buchholz 
b. Buchholz Cut 1,  
c. Buchholz Cut 2,  

d. Results of direct encounters between the tied players (if all the 
tied players have met each other), 

e. The highest number of games played with black,  

f. The highest number of wins. 
 

Schedule: 
Monday, 06.06  10.00-10.45 registration of players 
    11.00  Opening Ceremony and Round 1 

    17.00  Round 2 
 

Tuesday, 07.06  11.00  Round 3 
    17.00  Round 4 
 

Wednesday, 08.06 11.00  Round 5 
    15.30  Closing Ceremony 
 

 
3. REGISTRATION PROCESS AND REGISTRATION FEES 

Registration period would be until June 03rd, 2022. Each 
participating player is required to pay full registration fee in order to 
participate. When wiring registration fee, please state full name of 

participating player/s, player's FIDE ID). 
 

Bank details: (for payments in EUR):  
Beneficiary`s Bank: Swedbank  
SWIFT: HABAEE2X  

Beneficiary`s Account: EE672200001120089706  
Beneficiary: Saaremaa Maleklubi 
(registry code 80020264, Kuressaare, Rehe 7-55, 93817) 

 



Past winners, GM's, WGM's, IM's and WIM's – FREE 
Saaremaa Chess Club members - FREE  

Youth players (born 2004 or after), seniors (born 1962 or earlier) – 10 
eur  

All other players – 20 eur 
 
 

4. PRIZES 
 
1st place – copy of Saaremaa Cup + medal + prize 400 eur 

2nd place – medal + prize 300 eur 
3rd place – medal + prize 150 eur 

Best female player – prize 100 eur 
Best senior player – special prize  
Best youth male player (U18) – special prize 

Best youth female player (U18) – special prize 
Best Saaremaa player – medal + prize 50 eur 

 
One participant can’t get more than one prize. 
 

 
 
5. ORGANIZERS  

51st Chess Tournament “Saaremaa Cup” is organized by Saaremaa 
Maleklubi in cooperation with Treeningpartner Pühajärve Maleklubi, 

Saaremaa Municipality, Saaremaa Sports Association, Cultural 
Endowment of Estonia, Estonian Chess Federation and sponsors.  
Chief Arbiter - FA Tarmo Tuul  

Contact e-mail for registration and information – 
markosiil68@gmail.com, phone +3725100361 (Marko Siil) 
 

 
Saaremaa Maleklubi 

(Saaremaa Chess Club) 
 
 

 
 

mailto:markosiil68@gmail.com

