
Lydia Barbot de Marny 1.mälestusturniir 

Juhend 

1. Võistluse korraldaja  
Võistluse korraldab MTÜ „Vabaettur“ ning Lydia Barbot de Marny õpilased.  

2. Aeg ja koht  
Toimub kaks turniiri – täiskasvanute turniir 07.05.2022 ning noorte turniir (s.h. Lydia Barbot de Marny õpilaste osavõtuga) 
08.05.2022. Turniirid toimuvad Paul Kerese nimelises Malemajas (Vene tn 29, Tallinn). Mõlema võistluse avamine kell 
10:00. 

3. Osavõtjad  
Võistlused peetakse šveitsi süsteemis ning osa võivad võtta kõik huvilised. On väga oodatud Lydia Barbot de Marny 
õpilased! 

4. Eelregistreerimine  
Võistlusele registreerimine toimub EML kodulehe kaudu, registreerimise tähtajad on järgmised: 
- täiskasvanute turniir (07.05.2022): registreerimise tähtaeg 04.05.2022 kell 23:59 
- noorte turniir (08.05.2022): registreerimise tähtaeg 05.05.2022 kell 23:59 

6. Turniiri korraldus  
Täiskasvanute turniir (07.05.2022):  
- võistlus viiakse läbi individuaalturniirina 
- toimub 8 vooru (orienteeruv võistluse kestmise aeg 10:00-18:00) šveitsi süsteemis 
- mõtlemisaeg on 15 minutit mõlemale vastasele (+ 3 sekundit igale käigule) 
- võrdsete punktide korral kahel või enamal maletajal selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt: Bucholzi süsteem 
(Bucholz + Bucholz ilma tugevaima ja nõrgimata) 

Noorte turniir (08.05.2022): 
- toimub 3 võistlust erinevates vanuse kategooriates (kuni 10a, kuni 12a ja kuni 16a) 
- võistlused viiakse läbi individuaalturniiridena 
- toimub 7 vooru (orienteeruv võistluse kestmise aeg 11:00-17:00) šveitsi süsteemis 
- mõtlemisaeg on 15 minutit mõlemale vastasele (+ 3 sekundit igale käigule) 
- võrdsete punktide korral kahel või enamal maletajal selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt: Bucholzi süsteem 
(Bucholz + Bucholz ilma tugevaima ja nõrgimata) 

7. Osavõtumaks  
Osavõtumaksu ei ole. 

8. Autasustamine  
Täiskasvanute turniir (07.05.2022): 
- Auhinnad on järgmised: I koht: 250.-; II koht: 150.-; III koht: 100.-; IV koht: 75.-; V koht: 50.-; Parim noor: 50.-; Parim 
seenior: 50.-; Parim naismaletaja: 50.-;  
- Lisaks saavad korraldajad anda auhindu parimatele Lydia Barbot de Marny õpilastele erinevates kategooriates  
- On võimalik saada vaid ühe auhinda 

Noorte turniir (08.05.2022): 
- Iga turniiri kolm paremat saavad auhindu ja karikaid. Lisaks autasustatakse parimat naismaletajat.  

9. Üldist  
Lisainfo turniiri kohta: Robert Dubrovin, 56837993, robert.dubrovin1986@gmail.com (vene keeles) ,  Igor Krupenski, 
58003989, igor@vabaettur.ee (eesti keeles) 


