
Kiirturniir Priit Leito mälestuseks  
Tallinn, 4. veebruar 2023 

 

 J U H E N D 

 

 

 

 

I Eesmärk ja ülesanne 

Mälestada endist Eesti malekoondislast ja pikaaegset SK Reval-Sport maleklubi liiget Priit 

Leitot. 

 

II Aeg ja koht 

Kiirturniir toimub 4. veebruar 2023. a algusega kell 10.15 Tallinnas, Paul Kerese nimelises 

malemajas, aadressil Vene 29. 

 

III Osavõtjad 

Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel korraldava toimkonna poolt loa saanud maletajatel ja 

malehuvilistel, kes on tasunud osavõtumaksu. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata 

osalejate arvu vastavalt Eestis kehtivatele COVID-19 vastasest võitlusest tingitud piirangutele. 

 

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. 

 

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused 

• Võistluse korraldab ja viib läbi SK Reval-Sport koos Eesti Maleliiduga. 

• Mängitakse FIDE reeglite järgi Šveitsi süsteemis 9 vooru ühtses grupis. Ajakontroll on 15 

minutit + 3 lisasekundit igale käigule partii lõpuni. 

• Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt 

sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, kaotab eksinud 

mängija partii (vastasmängija võidab; siiski kui vastasmängija ei saa partiid võita mistahes 

määrusepäraste käikude seeriaga, on selle tulemuseks viik). Kui mängija segab häirivalt 

teisi mängijaid, otsustab kohtunik üritust segava mängija eemaldamise turniirilt. 

• Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 7 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii. 

• Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus 

alljärgnevalt: 

o Buchholz 

o Buchholz ilma nõrgima vastaseta 

o Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne. 

• Kätlemine enne mängu (peale mängu) ei ole kohustuslik. Piisab elementaarsetest 

viisakusreeglitest. 

 

V Ajakava 

09.45 - 10.15 Registreerimine 



10.15 - 10.30 Võistluste avamine 

10.30 - 13.30 I–IV voor 

13.30 – 14.15 Lõunapaus 

14.15 - 18.00 V–IX voor 

18.00 – 18.15 Võistluste lõpetamine 

 

VI Autasustamine 

Korraldajad autasustavad I-X koha võitnuid, 3 parimat naismängijat, parimat noormängijat ja 

parimat neidu vanuses kuni 18 aastat (sünniaastaga 2005 ja nooremad), parimat veterani ja 

naisveterani vanusega üle 50-aasta (sünniaasta 1973 ja vanemad) ja parimat veterani ja 

naisveterani vanusega üle 65-aasta (sünniaasta 1958 ja vanemad), parimat reitinguga kuni 2000 

ja kuni 1700 mängijat, parimat reitinguta (ei tohi olla ei FIDE ega Eesti tava-, kiir- või välkmale 

reitingut) mängijat, parimat SK Reval-Sport mängijat ning parimat TV3 mängijat: 

 

1. koht - 1000 EUR + karikas  Parim neiu - 100 EUR 

2. koht - 750 EUR     Parim noor - 100 EUR 

3. koht - 500 EUR     Parim seenior 50+ - 100 EUR 

4. koht - 400 EUR    Parim naisseenior 50+ - 100 EUR 

5. koht - 300 EUR     Parim seenior 65+ - 100 EUR 

6. koht - 200 EUR    Parim naisseenior 65+ - 100 EUR 

7. koht – 175 EUR    Parim reitinguga kuni 2250 – 100 EUR 

8. koht – 150 EUR    Parim reitinguga kuni 2000 – 100 EUR 

9. koht – 125 EUR     Parim reitinguga kuni 1700 – 100 EUR 

10. koht – 100 EUR      Parim reitinguta mängija – 100 EUR 

Naiste 1. koht – 350 EUR   Parim Reval-Sport mängija – 100 EUR 

Naiste 2. koht – 200 EUR   Parim TV3 mängija – 100 EUR 

Naiste 3. koht – 100 EUR    

  

Turniiri korraldaja tasub riiklikud maksud ning tabelis väljatoodud auhinnad on kajastatud 

netosummana. 

Sponsorite lisandumisel võib turniiri auhinnafond suureneda. 

Korraldaja jätab endale õiguse eriauhinda mitte välja panna kui antud erigrupis on vähem kui 3 

osalejat.  

Võrdsete punktide korral auhinnad jagamisele ei lähe. 

Turniiri lõpetamisel loositakse kõigi osalejate vahel välja 3 üllatusauhinda. 

Reitingu auhindade puhul võetakse arvesse Eesti reitinguid, nende puudumisel FIDE reitinguid. 

NB! Ükski võistleja üle ühe auhinna ei saa. 

 

VII Majandamine 

• Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse 

korras ja osavõtumaksudest. 

• Osavõtumaks on 15 EUR-i täiskasvanud võistleja ja 10 EUR-i noore (sünniaastaga 2005 ja 

nooremad) või veterani (sünniaastaga 1973 ja vanemad) kohta ning see tasutakse 

võistluspaigas korraldajale. 

• Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) ja 

rahvusvahelised meistrid (IM/WIM) ning SK Reval-Sport ja TV3 maletajad. 



• Meeldetuletusena palume ka kõigil osavõtumaksust vabastatud maletajatel end ikkagi 

eelregistreerida õigeaegselt ehk siis hiljemalt 2. veebruariks 2023. 

• Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja. 

• Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on 

võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda 

osavõtutasu, mis on eeltoodud summadest kaks korda suurem (vastavalt 30 EUR-i ja 20 

EUR-i). 

• Korraldajal on õigus piirata osalejate arvu 120 mängijani andes eelise esimesena 

registreerunutele. 

 

VIII Eelregistreerimine 

Eelregistreerimine tuleb teostada hiljemalt 2. veebruari 2023 hilisõhtuks Eesti Maleliidu 

kalenderplaanis (http://www.maleliit.ee/kalender/) või e-posti aadressile 

kaarelnestor@hotmail.com, teatades osaleja ees- ja perekonnanime ning sünniaasta. 

 

IX Üldist 

Turniir läheb nii Eesti kui ka FIDE kiirmale reitingu arvestusse. 

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste korraldaja SK Reval-Sport 

koos peakohtunikuga. Võistluste peakohtunik on Margit Brokko (IA). 

 

X Toetajad 

Võistluse suurtoetaja on TV3. 

Lisaks toetavad võistluse korraldamist Igor Rõtov, Roman Sergejev, Andreas Laane, Toomas 

Virro, Allan Parik, Riho Liiva, Evelin Karp, Erki Mölder, Urmas Ruus, Ahto Kiil, Indrek Jaska, 

Andres Leht, Ilmar Kaur, Kuno Hellermann, Sander Kallasmaa, Marko Tammsaar, Alo 

Reintam, Tea Kaasik, Kaie Koskaru-Nelk, Kristjan Seema, Tarmo Klettenberg, Toomas Orav, 

Toomas Maddison, Andres Tiisler, Ants Kruuse, Kersti Loor, Braavo Spa Hotel, SK Reval-

Sport, Eesti Maleliit. 

 

 

http://www.maleliit.ee/kalender/

