TALLINNA KOOLINOORTE MEISTRIVÕISTLUSED MALES`2020
JUHEND
1. Võistluste korraldaja
Tallinna koolinoorte MV-d korraldab Tallinna Haridusamet koostöös Male- ja Spordiklubiga Kasmar.
2. Võistluste eesmärk.
Male arendamine ja propageerimine Tallinna koolinoorte seas. Selgitada Tallinna koolide meister.
3. Osavõtjad.
Tallinna üldhariduskoolide võistkonnad. Võistkondade koosseisus mängivad 3 noormeest ja 1 neiu + 2
varumängijat, kes võivad asendada põhikoosseisu maletajaid nende konkreetsetel laudadel.
Noormeeste laudadel ei tohi madalama reitinguga maletaja edastada kõrgema reitinguga mängijat
(põhivõistlejate arvestuses). Samas võib mängida noormeeste laual neiu ning seda tingimusel, et
kehtivad samad piirangud reitingule.
4. Ajakontroll.
15 minutit partiile ning igale käigule lisandub 2 sekundit kummalegi vastasele.
5. Võistluste koht, võistlussüsteem ja aeg.
Võistlused toimuvad Paul Kerese Malemajas, Vene 29,Tallinn.
Eelturniirid korraldatakse 11. märtsil ning finaalturniirid 18. märtsil. Mõlemal päeval algavad
võistlused kell 11.00 (kohal tuleb olla 10.45). Eelturniiril võivad osaleda kõikide Tallinna koolide
võistkonnad.
Sõltuvalt registreerunud võistkondade arvust viiakse eelturniir läbi alagruppidana ringsüsteemis.
Alagrupis osalevad võistkonnad mängivad omavahel läbi. Alagruppidesse asetatakse võistkonnad nelja
kõrgemat reitingut omava mängija (neist üks vähemalt neiu) keskmise reitingu summa alusel.
Võimalusel korraldatakse viis eelturniiri ning iga eelturniiri kaks paremat võistkonda pääsevad I
finaalturniirile (kohad 1.-10.). Kohad 11. ja madalamad pannakse paika eelturniiril saavutatud
partiipunktide alusel ning eraldi finaalturniiri ei toimu.
Finaalis mängitakse ringsüsteemis 10 võistkonna osavõtul. Võistlustel kasutatakse FIDE reegleid.
6. Paremusjärjestuse määramine
Paremusjärjestus määratakse kogutud partiipunktide alusel. Nende võrdsusel kahel või enamal
võistkonnal arvestatakse järgmise kriteeriumina võidetud ja viigistatud matšide punkte (võit- 2 mp, viik –
1 mp). Selle võrdsuse korral arvestatakse omavahelist kohtumist.
Kui finaalturniiril osalevad kõik võistkonnad, kes kvalifitseerusid sinna eelturniiride põhjal, siis läheb
eelturniiri tulemus finaalis arvesse.
7. Registreerimine
Koolide registreerimine tuleb saata hiljemalt 2.03.2020 e-posti aadressile: hendriko66@gmail.com
Võistkondade registreerimisel tuleb ära märkida võistkonna koosseis laudade järjekorras (võistlejate
nimed, reiting (selle olemasolul) ja klass. Haigestumiste korral on lubatud muudatusi teha kuni 6.
03.2020. Alagruppide koosseisud saadetakse koolidele hiljemalt 9. märtsil. Eel- ja finaalturniiril peavad
võistkonnas mängima samad võistlejad
8. Autasustamine
I – III kohale tulnud võistkonna liikmeid autasustatakse medalitega ja võitjat kooli karika ja diplomiga.
8. Lisaks
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koostöös Tallinna
Haridusameti esindajaga. Võistluste peakohtunik on FA Hendrik Olde. Lisainfo telefonil +372 5142625.

