Eesti 2019.aasta meistrivõistlused male-kabe
mitmevõistluses
Aeg ja koht.
Kompleksvõistlus
Eesti
meistrivõistlused
males-kabes
(mõtteduubel), toimub Viljandis, Tähe majas, Posti tn 6, laupäeval 7.
septembril 2019, algusega kell 11.00. Nimeline registreerumine kohapeal
alates 10.00.

Osavõtjad.
Osaleda võivad kõik mõttespordihuvilised.

Eelregistreerimine ja osavõtumaks.
Eelregistreerimine hiljemalt 6. septembriks telefonil 56471454 või
meiliaadressil gert.elmaste@gmail.com.
Osavõtumaks 5 eurot. Seenioridel ja noortel 2 eurot. Tasuda saab tund
enne võistluse algust kohapeal või Viljandi Mõttemängude Klubi MTÜ
arveldusarvele EE702200221053127146.
Võistluse läbiviijaks on Viljandi Mõttemängude Klubi, kes koos
korraldajatega lahendavad kõik tekkinud küsimused.

Turniiri korraldus.
Võistlus koosneb male välkturniirist (mõtlemisaeg kummalegi 5 minutit ja
igale sooritatud käigule lisandub 2 sekundit) ja kabe välkturniirist
(vene kabe, mõtlemisaeg kummalegi 3 minutit ja igale sooritatud käigule
lisandub 2 sekundit). Nii males kui ka kabes mängitakse 9 vooru šveitsi
süsteemis. Loosimine arvutiga.
Paremusjärjestuse kummalgi turniiril selgitab kogutud punktide arv. Selle
võrdsuse korral buhholzi koefitsient, seejärel buhholzi koefitsient ilma
nõrgima vastase tulemuseta ja seejärel suurem võitude arv. Kuna enamasti
antakse males ja kabes erinevalt punte võidu ja viigi eest, siis sel võistlusel
ühtlustame arvestuse: võit partiis annab 2 punkti ja viik 1 punkt, kaotus on 0
punkti.
Üldise paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse maleturniiril saadud
punktid kabes saadud punktidega. Suurim punktide arv annab kõrgema
koha.

Punktide võrdsuse korral annab parema koha suurem punktide arv ühel
turniiril ( males või kabes). Selle võrdsuse korral annab parema koha
kõrgem koht ükskõik kummal turniiril. Selle võrdsuse korral suurem võitude
arv kogu võistlusel.

Autasustamine.
Võistluse võitja ja parim naismängija pälvivad Eesti meistri nimetuse ja neid
autasustatakse karikaga. Kolme paremat meest ja naist autasustatakse Eesti
Maleliidu poolt meistrimedali ja diplomiga, millele lisanduvad meened.
Parimat seeniori (sünniaasta 1954 ja varem; nii meest kui naist)
autasustatakse meistrimedali ja meenetega.
Parimat noort (sünniaasta 2001 ja hiljem) ja parimat noort (sünniaasta 2008
ja hiljem) autasustatakse meistrimedali meenetega. Eraldi arvestus nii
noormeestele kui tütarlastele.
NB! Autasustatakse ainult neid mängijaid, kes osalevad mõlemal turniiril.

Üldist.
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri
peakohtunik koos korraldajaga kohapeal.

