
Eesti Maleliidu tavamale turniirid
J u h e n d

1. VÕISTLUSTE EESMÄRK JA KORRALDAJA.

Pakkuda võimalust mängida klassikalist malet ja analüüsida mängitud partiisid. 
Võistlused korraldab ja viib läbi Tõnu Truusi Malekoolkond koostöös Eesti Maleliiduga.

2. AEG JA KOHT

Toimub viis võistlust, mis mängitakse Paul Kerese Malemajas (Vene tn. 29, Tallinn) perioodil 
jaanuar 2023 – mai 2023.

I: 28.–29. jaanuar 2023
II: 18.–19. veebruar 2023
III: 11.–12. märts 2023
IV: 1.–2. aprill 2023
V: 13.–14. mai 2023

3. OSAVÕTJAD JA OSAVÕTUMAKS

Igal võistlusel korraldatakse kaks turniiri: A-turniir (kõik soovijad)  ja B-turniir (U12, s.a 2011 ja 
hiljem). 

Osavõtumaks on 25 eurot, mille maksmine toimub võistluse alguses kohapeal sularahas.

Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks. Dopingukontrollist keeldumist 
või dopingukontrollist kõrvalehoidmist käsitletakse dopingureegli rikkumisena. Sportlane on 
kohustatud järgima ausa mängu, spordivõistluste manipuleerimise vastaseid ja sporditurvalisuse 
reegleid.

4. VÕISTLUSSÜSTEEM
Kõigil võistlustel mängitakse alltoodud ajakava järgi šveitsi süsteemis 5 vooru ajakontrolliga 1 tund 
mõlemale mängijale partii lõpuni + igale käigule lisandub 30 sekundit. Võistlused lähevad Eesti ja 
FIDE tavamale reitingu arvestusse.

Paremusjärjestuse määramine võrdse arvu partiipunktide korral: 1) kärbitud Buchholz-1 (vastaste 
punktide summa ilma nõrgema tulemuseta); 2) kärbitud Buchholz-2 (vastaste punktide summa ilma 
kahe nõrgema tulemuseta); 3) Buchholz; 4) võitude arv; 5) mustadega saadud võitude arv.

Võistluste ajakava: 
registreerimine laupäeval kell 11.00-11.30
1. voor - laupäeval – kell 12.00
2. voor - laupäeval - kell 15.30
3. voor – pühapäeval kell 10.00
4. voor - pühapäeval - kell 13.30
5. voor - pühapäeval - kell 17.00 
Iga turniiri lõpetamine toimub pärast viimase partii lõppu. 

Mobiiltelefoni kasutamine võistlusalal on keelatud. Voorule hilinemine üle 15 minuti toob kaasa partii 
kaotuse.



5. EELREGISTREERIMINE

Eelregistreerimise palume teha Eesti Maleliidu kalenderplaanis. Registreerida saab turniiri 
toimumisele eelneval päeval kella 12.00-ni.
Palume märkida mängija kindlale turniirile: A-turniir – kõik soovijad; B-turniir – U12

6. AUTASUSTAMINE

Mõlema turniiri kolme parimat ja parimat tüdrukut/naist autasustatakse järgmiste auhindadega:

A-turniir:
I koht – 150€
II koht – 90€
III koht – 60€
parim naine/neiu – meene

B-turniir
I koht – 100€
II koht – 60€
III koht – 40€
parim neiu – meene

Lisaks autasustatakse B-turniiril  U8 ja U10 vanusekategooriates kolme paremat mängijat ning 
parimat neidu medali ja diplomiga.

Rahalistelt auhindadelt peetakse kinni tulumaks vastavalt kehtivale seadusandlusele.
Korraldajad jätavad endale õiguse auhinnafondi laiendada ja suurendada.

Ükski võistleja ei saa üle ühe auhinna.

7. ÜLDIST
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri peakohtunik koos 
korraldajatega. 


