
FIDE ja Eesti Maleliidu aastapäeva kiirturniir 
 

Koroonaviiruse pandeemiast ja sellest tuleneva siseriikliku eriolukorra tõttu on maleelu 

Eestis olnud tugevalt häiritud märtsi keskpaigast kuni juuni lõpuni. Seoses sellega ei olnud 

võimalik väärikalt tähistada märtsi lõpus 30 aasta möödumist Eesti Maleliidu taastamisest, 

mida tähistatakse nüüd tagantjärgi FIDE aastapäevaga ühendatud kiirmaleturniiriga. 

 

Juhend 

I Eesmärk ja ülesanne 

a) tähistada 1924. aasta 20. juulil Pariisis asutatud malemaailma katusorganisatsiooni – 

Rahvusvahelise Maleföderatsiooni (FIDE) aastapäeva; 

b) tähistada tagantjärgi 30 aasta möödumist Eesti Maleliidu taastamisest – Eesti maleelu 

katusorganisatsioon taastati ametlikult 1990. aasta 31. märtsil. Sellest saame raamatust „Male 

Eestis 1984-1991“ lugeda järgnevat lõiku: „Eelnenud aasta detsembris olid maletajad üritanud 

Tallinnas Eesti Maleliidu taasmoodustamist. Siis oli jõutud küll ainult Ajutise Volikogu 

valimiseni. 31. märtsil 1990 toimus Eesti Maleliidu kongress, kus kinnitati põhikiri ja valiti 

eestseisus. Kohale oli tuldud 24-st maleklubist ja ühendusest, esindamaks 721 maletajat. 

Harvanähtava üksmeelega valiti presidendiks Lembit Vahesaar, kes salajasel hääletamisel ei 

saanud ainsatki vastuhäält. Asepresidentideks valiti Bernhard Jakobson ja Jaan Narva. Kaheks 

aastaks Eesti maleelu juhtima jäänud maleliidu eestseisusse kuulusid veel Tatjana Fomina ja 

Lembit Oll (mõlemad Tallinn), Vello Talviste (Paide), Arvo Kruus (Kohtla-Järve), Endel 

Mäekalle (Vändra), Igor Rõtov (Tartu), Imre Termonen (Rakvere) ja Hans Tomson (Harju). 

Revisjonikomisjon: Leo Teemäe (Tallinn), Kurmet Ojamaa (Tartu) ja Eino Vaher 

(Rakvere).“; 

c) tunda rõõmu malemängust, pakkuda kõigile malesõpradele häid võistlemisvõimalusi ja 

populariseerida malet taasavastades Paul Kerese malemaja mänguvõimalused – tegemist on 

kriisijärgse esimese ametliku maleturniiriga Tallinnas malemajas. 

 

II Aeg ja koht 

Kiirturniir toimub 18. juulil 2020. a. algusega kell 10:00 Paul Kerese malemajas, aadressil 

Vene tn 29, Tallinn. 

 

III Osavõtjad 

Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel maletajatel ja malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale 

õiguse piirata osalejate arvu 100 mängijaga. 

 

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused 

Võistluse korraldab ja viib läbi Eesti Maleliit koostöös Tallinna klubidega. 

Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, ajakontroll on 15 minutit + 3 sekundit 

igale käigule mõlemale mängijale partii lõpuni. Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi. 

Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 7 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii 

(mänguaja alguseks loetakse paaride teatamise aega). 



Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal selgitatakse paremusjärjestus 

alljärgnevalt: 

a) Buchholz; 

b) Buchholz ilma nõrgima vastaseta; 

c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne. 

Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi. 

 

V Ajakava 

Registreerimine võistluspaigas 9:15 – 9:55. 

Võistluste avamine 10:00. 

I voor – VIII vooru läbiviimine vahetult pärast avamist. 

Võistluste lõpetamine vahetult pärast viimase vooru lõppu. 

 

VI Autasustamine 

Korraldajad autasustavad I...V koha võitnuid, parimat naismängijat, parimat noormängijat 

vanusega kuni 18 aastat (sünniaastaga 2002 ja nooremad), parimat veterani vanusega üle 65 

aasta (sünniaastaga 1955 ja vanemad), parimat mängijat reitinguga kuni 2200 ja parimat 

mängijat reitinguga kuni 1900 rahaliste auhindade ning võitjakarikaga. 

Rahalised auhinnad toetuste ja sponsorluse korras on minimaalselt järgmises väärtuses: 

- I koht 250 eurot + võitjakarikas, 

- II koht 200 eurot, 

- III koht 150 eurot, 

- IV koht 100 eurot, 

- V koht 50 eurot, 

- Parim naine 50 eurot, 

- Parim noor 50 eurot, 

- Parim veteran 50 eurot, 

- Parim <2200 50 eurot, 

- Parim <1900 50 eurot. 

Korraldajad jätavad endale õiguse piirata ühele isikule üle ühe auhinna saamise võimalust ja 

laiendada auhinnafondi. Kõikidelt auhindadelt peetakse kinni tulumaks. 

 

VII Majandamine 

Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse 

korras ja osavõtumaksudest. 

Osavõtumaks on 10 eurot täiskasvanud võistlejatele ning 8 eurot noortele (sünniaastaga 2002 

ja nooremad) ja veteranidele (sünniaastaga 1955 ja vanemad) ning see tasutakse 

võistluspaigas korraldajale. Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid 

(GM/WGM) ja rahvusvahelised meistrid (IM/WIM). Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav 

organisatsioon või võistleja. 

Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on 

võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu 

osavõtumaks pluss 5 eurot. 

 



VIII Eelregistreerimine 

Eelregistreerimine teostada hiljemalt 17. juuliks 2020. a. kell 12:00 Eesti Maleliidu 

kalenderplaani juures http://www.maleliit.ee/kalender/ 

 

IX Üldist 

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendavad võistluse korraldajad koostöös 

turniiri kohtunikega. Lisainfo telefonil 53496452 (Margus Sööt). 

http://www.maleliit.ee/kalender/

