Viimsi MS „Apones“ lahtine võistlussari välkmales 2019-2020
1. Võistluse eesmärk
Pakkuda nii Viimsi MS „Apones“ liikmetele kui ka mitte-liikmetele võimalust mängida
välkmalet osavõistluste süsteemis. Tunda rõõmu malemängust ja omavahelisest suhtlusest
2. Koht:
Paul Kerese nimeline Malemaja, Vene tn.29, Tallinn
3. Toimumise aeg:
September 2019 – mai 2020. a.
Iga osaturniir toimub vastava kuu 3. nädalal algusega kell 18.30. Orienteeruv lõpp on kell
21.30. Septembris toimub erandina esimene osavõistlus 24.09.2019. Osavõistluste
toimumise kuupäevades võivad siiski toimuda muudatused Malemajas toimuvate ürituste
tõttu, muudatustest teatatakse aegsasti EML kalenderplaani ja Viimsi MS „Apones“
Facebook lehe kaudu
4. Osavõtjad ja osavõtumaks:
Osaleda võivad kõik malehuvilised, kes on ennast vastavaks osavõistluseks eelnevalt
registreerinud EML kalenderplaanis või saatnud oma osalemissoovi aadressile
margussoot@hotmail.com
Osalustasu iga osavõistluse eest on 3 EUR, mille maksmine toimub vahetult enne vastavat
osaetappi kohapeal, sularahas. Osavõtutasud lähevad Malemaja üüri ja kohtunikutasu
katteks
5. Võistlussüsteem:
Mängitakse kokku 9 (üheksa) osavõistlust. Iga osavõistlus mängitakse šveitsi süsteemis 13 vooru juhul, kui võistlejaid on 15 või rohkem. Juhul, kui võistlejaid on vähem kui 15,
mängitakse ringsüsteemis. Mõtlemisaeg on 3 minutit kummalegi mängijale, 2 sekundi
lisandumisega igale käigule.
Igas osavõistluses saadakse kohapunkte nn pöörd-süsteemis: 1. koha omanik saab niipalju
punkte kui on vastavas etapis osalejaid, 2. koha omanik ühe punkti vähem jne. Kohtade
jagamisel saadakse võrdne arv punkte (näiteks kui osalejaid on kokku 10 ja 1.-3. koha
omanikud said sama palju punkte, siis saavad nad kõik osavõistluse eest (10+9+8) / 3 = 9
punkti).
Võistlussarja lõpptulemuseks on igal võistlejal tema parima 7 (seitsme) osavõistluse
punktide summa ning võistlejate kohad selguvad lõpptulemuste kahanevas järjekorras.
Kohtade jagamisel võrreldakse 7 parima osavõistluste eest saadud punkte kahanevas
järjekorras
6. Autasustamine:
Sarja kokkuvõttes 3 paremat autasustatakse karikatega ja 5 parimat erinevate meenetega
(malekirjandus, kinkekaardid jms)
7. Üldist:
Kõik osavõistlustel üleskerkinud probleemid lahendab kohtunik Askold Nassar (FIDE
Arbiter) või tema asendaja.
Juhendi koostasid: Margus Sööt (margussoot@hotmail.com, tel: 53496452) ja Jüri Kuusik
(kuusik@neti.ee, tel: 56677285) - Viimsi MS „Apones“ juhatuse liikmed.

