SAAREMAA NOORTE 40. LAHTISED MALEVÕISTLUSED
JUHEND
1. Aeg ja koht
Võistlused viiakse läbi 27.06…29.06.2019.a. Kuressaares, Hariduse
tn.13, Saaremaa Ühisgümnaasiumi ruumides.
2. Osavõtjad
A-turniir: kuni 14-aastased (sünd. 01.01.2005.a. ja hiljem)
B-turniir: kuni 12-aastased (sünd. 01.01.2007.a. ja hiljem)
C-turniir: kuni 10-aastased (sünd. 01.01.2009.a. ja hiljem)
Eelregistreerimine teostada hiljemalt 25.juuniks 2019 Eesti Maleliidu
veebipõhises
kalenderplaanis
aadressil
http://www.maleliit.ee/kalender/
Lisainfo
e-posti
aadressidel
jaak@kurelto.ee
või
markosiil68@gmail.com, samuti telefonil 5100361 (Marko Siil).
3. Võistlustingimused
Võistlused
viiakse
läbi
erinevate
vanuserühmade
individuaalturniiridena šveitsi süsteemis. Mängitakse 7 vooru.
Ajakontroll kummalegi mängijale on 45 minutit + 30 sekundit iga
sooritatud käigu eest. Partiiprotokollide täitmine on kohustuslik kuni
mängu lõpuni. Vaba vooru eest arvestatakse võistlejale punkt.
Ajakava:
Neljapäev, 27.juuni
Reede, 28.juuni
Laupäev, 29.juuli

kell
kell
kell
kell
kell
kell
kell
kell

13-14.00
14.30
17.30
10
14
17
9
12

võistlejate registreerimine
võistluste avamine ja I voor
II voor
III voor
IV voor
V voor
VI voor
VII voor

Võistluste lõpetamine toimub 30 minuti jooksul pärast viimase vooru
lõppu.
Kasutatakse FIDE malekoodeksit koos selle koodeksi Eestis
rakendamise erisuste punktidega 1 ja 2 (s.o. sisselülitatud
mobiiltelefonide keelu rikkumise ning partiile üle 15 minutilise
hilinemise korral määratakse vastava rikkumise toimepannud
mängijale kaotus).

4. Paremusjärjestuse määramine võrdse arvu partiipunktide
korral
1) omavaheline kohtumine (kui kõik kohajagajad on omavahel
mänginud);
2) kärbitud Buchholz-1 (vastaste punktide summa ilma nõrgema
tulemuseta);
3) kärbitud Buchholz-2 (vastaste punktide summa ilma 2 nõrgema
tulemuseta).
Kui eelnimetatud
kriteeriumid
ei
selgita
paremusjärjestust
auhinnaliste kohtade osas, korraldatakse järelvõistlus kiirmales
ajakontrolliga 15 minutit kummalegi mängijale partiile, kuni esimese
võiduni.
5. Majandamine
Võistlejate lähetuskulusid võistluste korraldajad ei kanna.
Majutusvõimaluste
kohta
võib
saada
infot
aadressil
http://www.saaremaa.ee/ Üks soodsamaid majutuskohti on Ovelia
Majutus OÜ, Suve tn.8 (tel.5185932).
6. Autasustamine
Igas vanusegrupis autasustatakse kolme paremat.
Eriauhinnad Saare maakonna parimatele, kui nad ei ole kolme
parema hulgas.
7. Üldist
Turniirid lähevad Eesti reitinguarvestusse.
Kõik käesolevas juhendis määratlemata
võistluste orgkomitee koos peakohtunikuga.

küsimused

lahendab

Saaremaa Maleklubi

