
Jüri Abozenko memoriaal kiirmales noortele 

 

I Eesmärk ja ülesanne  

Mälestada endist Paul Kerese Nimelise Malemaja töötajat ning Tõnu Truusi Malekoolkonna juhatuse 

liiget. 

II Aeg ja koht  

Kiirturniir toimub 5. veebruar 2023. a algusega kell 10.00 Tallinnas, Paul Kerese nimelises malemajas, 

aadressil Vene 29. 

Turniiril võivad osaleda kõik malehuvilised, kes on tasunud osavõtumaksu 

III Võistluste korraldus ja võistlemistingimused  

Võistlust korraldab ja viib läbi Tõnu Truusi Malekoolkond koos Eesti Maleliiduga.  

Mängitakse kolmes erinevas grupis: U18, U14 ning U10 

Mängitakse FIDE reeglite järgi Šveitsi süsteemis 8 vooru eraldi grupis U18, U14 ja U10. Ajakontroll on 

15 minutit + 3 lisasekundit igale käigule partii lõpuni.  

Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 15 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 nõrgima vastaseta jne. 

IV Ajakava  

09.30 - 10.00 Registreerimine  

10.00 Võistluste avamine 

I Vooru algus 10:15 

Lõpetamine jooksvalt pärast viimase partii lõppu 

V Autasustamine 

Iga grupi kolme paremat autasustatakse auhinna ning medaliga. 

Lisaauhinnad on iga grupi paremale tüdrukule ning U16, U12 ning U8 parimale poisile ning neiule 

Sponsorite lisandumisel võib turniiri auhinnafond suureneda.  

Võrdsete punktide korral auhinnad jagamisele ei lähe.  

NB! Ükski võistleja üle ühe auhinna ei saa. 

VI Majandamine 

• Osavõtumaks on 10 EUR ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale.  



• Osavõtumaksust on vabastatud Tõnu Truusi Malekoolkonna õpilased.  

• 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 lisa 5 eurot osavõtutasu.  

VII Eelregistreerimine  

Eelregistreerimine tuleb teostada hiljemalt 3. veebruari 2023 hilisõhtuks Eesti Maleliidu 

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

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

VIII Üldist  

Turniir läheb Eesti ja FIDE kiirmale reitingu arvestusse. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused 

lahendab võistluse korraldaja koos peakohtunikuga. 

IX Toetajad 

Cinamon Eesti, graveerimine.ee, Tõnu Truusi Malekoolkond, Eesti Maleliit 

 

 


