Kohtla-Järve spordiseltsi Kalev lahtine maleesivõistlus
17.11.2018 Kohtla-Järve
Juhend

1. Aeg ja koht
Turniiri korraldab Kohtla-Järve Spordilelts Kalev. Võistlus toimub 17. novembril 2018 algusega
kell 10.45. Kohtla -Järve Spordihoones (Järveküla tee, 44).
2. Osavõtjad.
A-turniiril võivad osaleda kõik soovijad, kes tasuvad osavõtumaksu 8€ (5€ seeniorid (s.a.1958
ja vanemad) noored 18-, naised),
B-turniiril võivad osaleda kõik soovijad reitinguga kuni 1500 (s.a. 2004 ja nooremad,
osavõtumaks 3 €),
Ilma vabariikliku litsensita lisandub osavõtumaks 1 euro võrra.
Eelnev registreerimine kuni 14.11.2018. e-mail: diagonaal.male@gmail.com
või http://www.maleliit.ee/kalender/
Maletajatele, kes registreeruvad pärast 14.11.2018.a. on osavõtumaks + 2 euro.
3. Korraldus
Võistlus viiakse läbi individuaalturniirina. Turniirid toimuvad šveitsi süsteemis (arvutiloosimine
programmiga SwissPerfect 98) 7 vooru
Ajakontroll partiile on 12 min. + 3 sek. käigule.
Lisanäitajad võrdsete punktide korral: 1. Omavaheline kohtumine. 2. Bucholzi koefitsent.
Turniir toimub FIDE reeglite kohaselt.
Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 5 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.
4. Ajakava
Registreerimine
Avamine
I – VII voor
Võistluse lõpetamine

10.15 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 15.40
15 minutit peale viimase vooru lõppu

5. Autasustamine
Turniiride võitjaid autasustatakse medalite, diplomite ja auhindadega.
Auhinnafond A-turniiri: I koht -100€, II koht – 75€, III koht – 50€, IY koht – 25€,
Eriauhinnad:
- turniir А: parim seenior (60+), parim noor (U18-), parim neiu (U18-), parim Kohtla-Järve/Jõhvi
maletaja.
- turniir В: parim tüdruk, noorim mängija,
Üks osavõtja ei saa üle 1 auhinna. Eriauhinnad antakse välja juhul, kui nimetatud
võistlusrühmades osaleb vähemalt viis maletajat
6. Üldist
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri orgkomitee koos
peakohtunikuga.
7. Eesti Vabariik 100 maleturniiride sari 2018
Eesti Maleliit korraldab 2018. aastal „EESTI VABARIIK 100“ maleturniiride sarja, kuhu kuulub 41
võistlust. EV 100 maleturniiride sarja koondauhinnafond on 10 000 eurot ning koondarvestuses
osalemise tingimuseks on vähemalt 10 võistlusel osalemine. Kohtla-Järve spordiseltsi Kalev lahtine
maleesivõistlus 2018 on EV 100 maleturniiride sarja osavõistlus. Täpsem info sarja erilehel:
http://www.maleliit.ee/sari2018/

