Malemaja välkturniiride sari seenioridele
Võistlussarja eesmärk
Jätkata traditsioonidega seenioride võistlussarja korraldamist Tallinnas Paul Kerese
malemajas, pakkuda seenioridele võimalust mängida välkmalet osavõistluste süsteemis, tunda
rõõmu malemängust ja omavahelisest suhtlusest.
Aeg ja koht
Periood september-oktoober-november-detsember 2020.a. Paul Kerese malemaja, Vene tn.29,
Tallinn. Välkturniiride sari algab 7. septembril 2020.a., sealtpeale igal esmaspäeval kell 17:30
algab turniiridele registreerimine ja esimese vooru algus on kell 18:00. Kokku toimub 16
turniiri 7. septembrist kuni 21. detsembrini 2020.a.
Osavõtjad ja osavõtumaks
Sarjas võivad osaleda kõik soovijad sünniaastaga 1970 ja vanemad.
Eraldi auhinnad on seenioride vanuseklassides 50-65-aastased (U50 arvestus s.a. 1970 kuni
s.a. 1956) ja üle 65-aastased (U65 arvestus s.a. 1955 ja vanemad), lisaks eriauhind parimale
üle 80-aastaste arvestuses (s.a. 1940 ja vanemad).
Osavõtumaksu ei ole, turniirid on kõikidele osalejatele tasuta.
Võistlussüsteem
Kokku toimub 16 osavõistlust. Iga osavõistlus mängitakse šveitsi süsteemis 9 vooru
ajakontrolliga 4 minutit + 2 sekundit igale käigule. Kohtade jagamisel määratakse
paremusjärjestus järgnevalt: Buchholz nõrgema tulemuseta; Buchholz kahe nõrgema
tulemuseta jne. Kõik sarja osavõistlused lähevad Eesti välkmale reitinguarvestusse.
Sarja koondarvestus: 12 parema osavõistluse partiipunktide summa. Võrdsete koondarvestuse
punktide korral lähevad auhinnad jagamisele. Koondarvestuses osalevad kõik maletajad
olenemata mängitud turniiride arvust.
Autasustamine
Sarja kokkuvõttes autasustatakse paremaid erinevates vanuseklassides rahaliste auhindadega,
lisaks on mitmeid eriauhindu (kõikidelt auhindadelt peetakse kinni tulumaks):
Vanuseklass üle 65-aastased: I koht – 100 eurot, II koht – 75 eurot, III koht – 50 eurot, IV
koht – 25 eurot. Vanuseklass 50-65-aastased: I koht – 100 eurot.
Eriauhinnad: parim üle 80-aastaste arvestuses 50 eurot, kõige enam osavõistlusi kaasa
mänginud maletaja 50 eurot (auhind võib minna jagamisele), üks loosiauhind vähemalt
pooltel osavõistlustel kaasa mänginud maletajale 50 eurot. Ükski maletaja ei saa üle ühe
auhinna (v.a. loosiauhind).
Üldist
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri peakohtunik, kelleks on
Askold Nassar (FA). Malemaja välkturniiride sarja seenioridele korraldavad Eesti Maleliit ja
Paul Kerese malemaja koostöös, peasponsor on Rahva Raamat www.rahvaraamat.ee

