EESTI MEESTE JA NAISTE MEISTRIVÕISTLUSED MALES
(sh U20 vanuseastme Eesti noormeeste ja neidude meistrivõistlused)
JUHEND
Üldist
Võistlustega selgitatakse 2019. aasta Eesti meeste ja naiste meister klassikalises males, sh U20
vanuseastme noormeeste ja neidude meister ning Eesti koondise liikmed 2019. aasta Euroopa
võistkondlikeks meistrivõistlusteks, millised toimuvad Gruusias Batumis 23.10-3.11.2019.a.
Toimumise aeg ja koht
Võistlused toimuvad 17.-23. august 2019.a. Paul Kerese malemajas (Vene tn 29, Tallinn).
Võistlussüsteem, osalejad
Eesti meistrivõistlustel klassikalise males võivad osaleda kõik soovijad, kes omavad kehtivat
litsentsi ja tasuvad osavõtumaksu. Eesti meistrivõistlused korraldatakse ühe turniirina, mille
alusel antakse välja medalid meeste ja naiste arvestuses ning ka U20 vanuseastme noormeeste ja
neidude arvestuses. Juhul kui naiste ja neidude arvestuses on osalejaid kümme (10) või enam,
siis toimuvad eraldi turniirid meestele/noormeestele ja naistele/neidudele.
Võistlused viiakse läbi šveitsi süsteemis 9 vooruga alljärgneva ajakava alusel:
• 1. voor – 17. august kell 17:00
• 2. voor – 18. august kell 10:00
• 3. voor – 18. august kell 17:00
• 4. voor – 19. august kell 17:00
• 5. voor – 20. august kell 10:00
• 6. voor – 20. august kell 17:00
• 7. voor – 21. august kell 17:00
• 8. voor – 22. august kell 17:00
• 9. voor – 23. august kell 9:00
Ajakontroll on 1 tund 30 minutit 40-le käigule + 15 minutit partii lõpuni ning igale käigule alates
1. käigust lisandub 30 sekundit. Turniirid lähevad FIDE reitingu arvestusse. Võistlused viiakse
läbi kooskõlas FIDE reeglitega. Voorule on lubatud hilineda kuni 15 minutit.
Võistluste algus 17. augustil 2019. a kell 17:00 (registreerunud võistlejad peavad kohal olema
võistluspaigas hiljemalt kell 16:30, vastasel korral neid ei lubata mängima). Eelregistreerimine
palume teha kuni 14.08.2019 EML-i kalenderplaani veebipõhisel vormil mängija või klubi
volitatud esindaja poolt koos osavõtumaksu tasumisega EML arveldusarvele nr.
EE331010052032815007 SEB-pangas. Registreerimisvorm asub aadressil:
http://www.maleliit.ee/kalender/
Hilisemal registreerimisel on osavõtumaks iga registreeritud võistleja kohta 10€ suurem. Kuna
online süsteemis ei ole võimalik hilinenud registreerimisi teha, siis tuleb nende võistlejate
registreerimine teha e-posti teel aadressile: maleliit@maleliit.ee
Võistlejal on õigus võtta 17. augustil mängitava esimese vooru eest vaba voor, teatades sellest
korraldajatele kirjalikult ette vähemalt 24 tundi enne vastava vooru algust. Võistlejale
arvestatakse sellisel juhul 0,5 punkti vooru eest.
Kõik Eesti klassikalise male meistrivõistlustel osalevad maletajad peavad omama kehtivat
litsentsi.

Osavõtumaks
- Rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) ja rahvusvahelised meistrid (IM/WIM) on
osavõtumaksust vabastatud;
- Osamaks Eesti meistrivõistlustel:
reiting 2300 – 2499 - 20 €
reiting 2100 – 2299 - 25 €
reiting 1900 – 2099 - 30 €
reiting 1700 – 1899 - 40 €
reiting alla 1700 ja reitinguta - 50 €
Osavõtumaksu tasumise aluseks on FIDE reiting klassikalises males seisuga 1.08.2019.
Paremusjärjestuse määramine
Kohtade jagamisel määratakse paremusjärjestus alljärgnevate kriteeriumite alusel:
1) M-Buchholtz (st. ühe parima ja ühe halvima tulemuseta)
2) Buchholtz nõrgema tulemuseta;
3) Buchholtz kahe nõrgema tulemuseta;
4) omavaheline kohtumine.
Esikoha jagamise korral (sh nii täiskasvanute kui ka U20 vanuseastme meistrivõistlused) toimub
2-partiiline lisamatš (kahe osavõtja korral) või 1-ringiline lisaturniir (kolme ja enama osavõtja
korral) kiirmales (15 minutit + iga käik 10 sekundit).
Selle viigi korral rakendatakse ülaltoodud kriteeriume paremusjärjestuse määramiseks.
Autasustamine
- kolme paremat meest ja kolme paremat naist autasustatakse Eesti meistrivõistluste medali ja
diplomiga;
- U20 vanuseastmes (s.a. 1999 ja nooremad) kolme paremat noormeest ja kolme paremat neidu
autasustatakse Eesti meistrivõistluste medali ja diplomiga;
- Auhinnafondi kaasamiseks korraldatakse vastavalt 28.06.2019 EML-i juhatuse koosoleku
otsustele korjandus, sponsorsüsteem eesmärgiga kaasata vähemalt 10 000 €, millest moodustuks
n-ö auhinnafond lähetamaks vähemalt meeskond võistkondlikule EM-ile, täiendavate vahendite
olemasolu korral võimalusel ka naiskond. Kui 10 000 € jääb kaasamata ja EM-ile ei minda, siis
protsentuaalne auhinnafondi väljamakse üldarvestuse parematele (I-koht – 40% sealjuures aga
vähemalt 1000 €; II-koht – 30%; III-koht – 20%; IV koht – 10%).
- Sponsorluse määrad võistluse toetajatele on vastavalt 28.06.2019 EML-i juhatuse koosoleku
otsustele: peasponsor alates 2000 €, suursponsor alates 1000 €, sponsor alates 500 €, sealjuures
absoluutselt kõik toetussummad on väga oodatud! Toetajatele tehakse reklaami Eesti Maleliidu
kodulehel, Facebookis, bänner (reklaam ja avalikustamine toetaja soovide kohaselt).
2019. aasta Euroopa võistkondlike meistrivõistluste võistkondade komplekteerimine
MEHED
- 2019. aasta Eesti meistrivõistluste I ja II koht;
- 1.08.2019 seisuga kolm kõrgeimat FIDE reitingut omavat Eesti maletajat (sealjuures FIDE
reitingutabelis aktiivsed mängijad);
- kui sportlane kvalifitseerub koondvõistkonda mitme erineva kriteeriumi alusel või jääb
koondises mõni koht vabaks, siis vabaneva(te)le kohtadele toimub kvalifitseerumine võistkonda
kvalifitseerunud mängijate ja EML-i juhatuse otsusel.

NAISED
- 2019. aasta Eesti meistrivõistluste I ja II koht;
- 1.08.2019 seisuga kolm kõrgeimat FIDE reitingut omavat Eesti naismaletajat (sealjuures FIDE
reitingutabelis aktiivsed mängijad);
- kui sportlane kvalifitseerub koondvõistkonda mitme erineva kriteeriumi alusel või jääb
koondises mõni koht vabaks, siis vabaneva(te)le kohtadele toimub kvalifitseerumine võistkonda
kvalifitseerunud mängijate ja EML-i juhatuse otsusel.
Info
Jooksev info võistluste kohta on EML kodulehel: www.maleliit.ee

