Tallinna Tehnikakõrgkooli 2018.a lahtised meistrivõistlused välkmales
20.10.2018.a Tallinn
Juhend

1. Võistluse korraldaja ja eesmärk
Võistluse korraldajaks on Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK).
Võistluse eesmärgiks on tutvustada õppimisvõimalusi TTK-s, populariseerida
maleharrastust üliõpilaste hulgas
Võistlusega tähistatakse Eesti Vabariigi 100. aastapäeva.
2. Aeg ja koht
Turniir viiakse läbi

20. 10 2018.a. algusega kell 17:00 Tallinna

Tehnikakõrgkoolis, Pärnu mnt. 62.
3. Eelregistreerimine ja osavõtjad
Osavõtusoovist

teatada

hiljemalt

17.10

2018

e-kirjaga

aadressile

maleturniirid@gmail.com , SMS- sõnumiga telefonil 56 91 96 35 või
http://www.maleliit.ee/kalender/index.php?a=1-344
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel eelregistreerunud maletajatel ja
malehuvilistel, kes on korraldajate poolt saanud tagasiside*) vastavalt e-kirja
või SMS-sõnumiga (vt. p.5. Majandamine).
*) Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 120 mängijaga.
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4. Turniiri korraldus
Turniir viiakse läbi individuaalturniirina šveitsi süsteemis ühtses grupis.
Mängitakse kiirmalet FIDE reeglite järgi 9 vooru mõtlemisajaga 3 minutit + 2
lisasekundit igal käigul kummalegi maletajale partii lõpuni.
Võrdsete punktide korral määratakse kohad järgmiste kriteeriumide järgi:
1) omavaheline kohtumine (kui kohajagajad on omavahel mänginud)
2) voorujärgsete punktide summa
3) mustade malenditega saavutatud võitude arv
4) Mediaan-Buchholz
5) Buchholz
6) Buchholz ilma ühe nõrgema vastaseta, ilma kahe nõrgema vastaseta jne.
Loosimiseks ja tehniliseks tööks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.
5. Majandamine
Võistlus peetakse šveitsi süsteemis ja osaleda võivad kõik soovijad, kes on
eelnevalt registreerunud ja tasuvad võistluspäeval enne võistluste algust
hiljemalt 10.45 korraldajale osavõtumaksu 5 € , veteranid (sünd. 1958 või
varem) ja noored (sünd. 2000 või hiljem) 3 €. TTK üliõpilased ja töötajad
ning rahvusvahelised suurmeistrid on osavõtumaksust vabastatud. Neile, kes
ei ole eelnevalt registreerunud (vt.p.3), on osavõtumaks 10 €.
Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.
Korraldajal on õigus teha täiendavaid soodustusi turniiril osalejatele.
6. Autasustamine
Võistluse parimaid autasustatakse preemiatega*) alljärgnevalt:
I koht

70 € + diplom

II koht

50 €+ diplom

III koht

30 €+ diplom

IV koht

Meene + diplom

V koht

Meene + diplom

VI koht

Meene + diplom

TTK 3 parimat autasustatakse preemiaga*) alljärgnevalt:
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I koht

Meene + diplom

II koht

Meene + diplom

III koht

Meene + diplom

Parim naismaletaja

Meene + diplom

7. Varia
Partii ajal on keelatud kasutada mängusaalis mobiiltelefoni või muud
elektroonilist kommunikatsioonivahendit. Seadmed võivad olla mängija
juures väljalülitatud või hääletul olekus. Selle reegli rikkumisel kaotab
mängija partii sõltumata seisust.
Nimetatud seadmeid võib kasutada vaheaegadel väljaspool mängusaali.
Rakendatakse

2018.a

kehtima

hakanud

uusi

FIDE

reegleid

–

http://www.maleliit.ee/
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendavad
turniiri korraldajad koostöös kohtunikega.

TTK üliõpilasesindus
Malevõistluse korraldajad
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