
Eesti maleklubide 2022. aasta võistkondlikud meistrivõistlused 

kiirmales kuni 14-aastastele 

JUHEND 

Võistluse korraldaja. Võistluse korraldab SK Maletäht koostöös Narva Laste Loomemaja ja 

Eesti Maleliiduga. 

Aeg ja koht. Turniir viiakse läbi 4. juunil 2022. a. Narva Laste Loomemajas (Partisani 2, Narva) 

algusega kell 11:00. Võistlejate nimeline kontroll võistluspaigas lõpetatakse kell 10:45. 

Osavõtjad. Eesti maleklubide 2022. aasta meistrivõistlustest kiirmales kuni 14-aastastele 

võivad osa võtta kõik Eesti Maleliidu liikmesklubide võistkonnad. Võistkonna suurus on 4 

mängijat (3 noormeest ja 1 neiu, sünniaastaga 2008 või nooremad). 

Võistkonna mängijad peavad kuuluma EML-ile saadetud nimekirjade kohaselt klubi liikmete 

hulka. Kõik Eesti meistrivõistlustel osalevad maletajad peavad omama kehtivat litsentsi – 

noormaletajate litsentsitasuks on kinnitatud alaliidu üldkoosolekul 2022. aastaks 10 eurot 

aastalitsents. Litsentsi eest saab tasuda ülekandega Eesti Maleliidu arveldusarvele nr. 

EE331010052032815007 SEB-pangas. 

Eelregistreerimine. Võistkondade kirjaliku eelregistreerimise tähtaeg on 30. mai 2022. 

Registreerimine toimub e-meili aadressil maris_korstin@list.ru 

Võistlussüsteem. Võistlus viiakse läbi šveitsi süsteemis 7-voorulise võistkondliku turniirina 

ajakontrolliga 15 minutit + 3 sekundit. Kui võistkondi tuleb 8 või vähem, toimub turniir 

ringsüsteemis. Kolmel esimesel laual mängivad noormehed, 4. laual neiud. Neiud võivad 

mängida ka kolmel esimesel laual. 

Paremusjärjestus selgitatakse järgmiste kriteeriumide alusel: 1) kogutud matšipunktid (võit – 

2 punkti; viik – 1 punkt); 2) alapunkti 1 võrdsuse korral rakendatakse partiipunktide 

kogusummat; 3) alapunktide 1 ja 2 võrdsuse korral arvestatakse omavahelist kohtumist; 4) 

kõigi eelnimetatud näitajate võrdsuse korral korrutatakse esimesel laual saavutatud punktid 

kolmega, teisel laual kahega, kolmandal laual ühega ja neidude laual kahega. Suurema 

punktisumma saavutanud võistkond saab kõrgema koha. 

NB! Esimese koha jagamisel (kriteeriumide alapunkt 1) toimub 2- partiiline järelmatš (kahe 

võistkonna korral) või 1-ringiline järelturniir (kolme ja enama võistkonna korral) välkmales (3 

min + 2 sekundit käigule). Tegemist on esmase kriteeriumiga esikoha määramiseks. Kui 

järelmatši (või -turniiri) tulemusel võitja ei selgu, rakendatakse ülaltoodud kriteeriumide 

alapunkte 2), 3) ja 4) paremusjärjestuse määramiseks. Järelmatš (või -turniir) peetakse 

koheselt peale finaalturniiri viimase vooru lõppemist. 

Vastavalt FIDE reeglite ja turniirimääruste komitee otsusele on mobiiltelefonide kasutamine 

mängu ajal mistahes viisil keelatud ja toob mobiiltelefoni kasutajale kaasa kaotuse. Tema 

vastasele arvestatakse punkt või juhul, kui vastasel puudub materjal eksinu kuninga 

matistamiseks, siis ½ punkti. 
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Kui kohajagajate hulgas on võistkondi, kes on olnud mingis voorus vaba, siis arvestatakse, et 

nad on selles voorus teinud kõigil laudadel viigi. 

Autasustamine. Kolme esimest võistkonda autasustatakse medalite ja diplomitega. 

Majandamine. Osavõtumaks iga võistkonna kohta on 20 eurot. Võistkondade osavõtumaks 

tuleb tasuda korraldajatele mängupaigas. Võistkondade lähetamisega seotud kulud kannavad 

klubid, võistluste korraldusega seotud kulud kannab EML vastavalt eelarvele. 

Info telefonil 58118865 (Maris Korstin) või 56471296 (Monika Tsõganova). 


