Paul Keres’103 kiirturniir “Avatud Nõmme”
16. juunil 2019 Tallinn-Nõmmel
VÕISTLUSKUTSE
1. Võistluse peaeesmärgid:
- tähistada Paul Kerese 103. sünniaastapäeva
- tähistada Nõmme, Paul Kerese kodulinna asutamise 93. sünnipäeva
- luua maletajaile võimalus heaks turniiriks
2. Aeg ja koht
Paul Keres`103 kiirturniir “Avatud Nõmme” toimub pühapäeval, 16. juunil 2019.a. Nõmme
Kultuurikeskuses, Turu plats 2. Võistluste algus on kell 11.00. Nimeline registreerimine
võistluspaigas kuni kell 10.45
3. Osavõtjad
Osaleda võivad kõik soovijad, kes on tasunud osavõtumaksu 7 EUR-i täiskasvanutel, 5 EURi veteranidel (1954.a. ja varem sündinud) ja noortel (2001.a. ja hiljem sündinud).
Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid ja rahvusvahelised meistrid, kui
nad on oma osalemisest teada andnud hiljemalt 14. juunil. Hilinenud registreerijatele lisandub
osavõtutasule 3€.
EML-i litsentsi mitteomavatele maletajatele lisandub osavõtumaksule 1€ vastavalt EML
litsentsireeglitele. Võistluse tulemused lähevad Eesti kiirmale reitinguarvestusse.
4. Eelregistreerimine
- avatud 14. juunini kuni k. 23:59 el. kalenderplaanis aadressil www.maleliit.ee
- e-postiga aadressile skvaierltd@gmail.com
- tekstisõnumiga telefonile 50 74686
5. Turniiri korraldus
Turniiri korraldab ja viib läbi Paul Kerese nimeline Nõmme Maleklubi.
Mängitakse šveitsi süsteemis 8 vooru. Mänguaeg 15’ partiile + 3’’ igale käigule. Võrdsete
punktide korral arvestatakse paremusjärjestuse selgitamisel Buchholzi koefitsenti, selle
võrdsuse korral lahutatakse nõrgima vastase tulemus, selle võrdsuse korral kahe nõrgema
vastase tulemus jne. Turniir toimub FIDE reeglite järgi. Mängualale on keelatud tuua
elektroonilisi seadmeid (nt sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mängija segab häirivalt teisi
mängijaid, siis otsustab kohtunik mängija eemaldamise turniirilt.
7. Ajakava
10.30-10.45 Registreerimine
11.-11.15
Turniiri avamine
11.15 – 14.00
I – IV voor
14.15 – 17.00
V – VIII voor
17.15-17.30 Võistluste lõpetamine
Pikemat lõunapausi ei ole. Kultuurikeskuses on avatud kohvik.

8. Majandamine
Võistleja osavõtukulud on osavõtja kanda.
9. Autasustamine
Võistluste kuut esimest autasustatakse auhinnaga väärtuses I koht – 60 EUR, II koht – 40
EUR, III koht – 30 EUR, 4.-6. koht 25 EUR). Eriauhinnad on parimale seeniorile (1954.a. ja
varem sündinud), naisele, noormehele ja neiule (2001.a. või hiljem sündinud) – kõigile 20
EUR. Eriauhind ka parimale Nõmme MK mängijale. Üks võistleja saab maksimaalselt ühe
auhinna. Lõpetuseks loositakse kõigi turniiril mänginute vahel välja 3 üllatusauhinda.
10. Üldist
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos korraldajaga.
NB! Suitsetamine kultuurikeskuses ja selle ees ei ole lubatud. Suitsetamise koht asub maja
kõrval.
Parkimine on Nõmme keskuse avalikes parklates. Parklakoha leidmine ei pruugi olla lihtne.
Mugav võimalus on sõita Nõmmele rongiga!
Söögikohti on Nõmmel palju. Nt. Kultuurikeskuse kohvik Kardemon, Von Glehni pubi,
Nõmme pubi, Sõõrikukohvik.
Paul Kerese nimelise Nõmme Maleklubi poolt korraldatav kiirturniir “Avatud Nõmme”
toimub IV korda. Turniiri korraldust toetavad Nõmme Linnaosa Valitsus, Tallinna Spordija Noorsooamet, Nõmme Kultuurikeskus, OÜ Skvaier ja Tallinna Maleklubi.

