6. Tallinna Maleklubi üle-eestiline kiirturniiride sari

„SÜGIS 2020“
noortele ja täiskasvanutele
Aeg ja koht
6. üle-eestilise kiirturniiride sarja korraldab Tallinna Maleklubi koostöös toetajatega.
Sarja kuuluvad võistlused toimuvad:
I etapp
II etapp
III etapp
IV etapp
V etapp
VI etapp
VII etapp
VIII etapp
IX etapp

- 6. september
- 20. september
- 3. oktoober
- 24. oktoober
- 1. november
- 14. november
- 5. detsember
- 13. detsember
- 19.-20. detsember

online-etapp mõttemängude portaalis Vint.ee
Maleklubi Kaksikodad lahtised MV-d kiirmales
online-etapp mõttemängude portaalis Vint.ee
Spordiklubi Reval-Sport auhindadele
Vello Kiiveri mälestusturniir
online etapp-mõttemängude portaalis Vint.ee
Tallinna MK lahtised MV-d kiir- ja välkmales.

- 6 etappi toimuvad Paul Kerese Malemajas (Tallinn, Vene tn 29). Võistluste
algus on kell 11:00, nimeline registreerimine kuni kell 10:45. Hilinejad saavad
alustada peakohtuniku nõusolekul võistlust teisest voorust.
- 3 online-etappi toimuvad mõttemängude portaalis www.vint.ee
Osavõtjad
Sarjas võivad osaleda kõik soovijad 3 vanuserühmas:
- kõik soovijad, sh täiskasvanud, noored, veteranid
- sünniaeg 2006 ja nooremad (U14)
- sünniaeg 2010 ja nooremad (U10)

– A-turniir
– B-turniir
– C-turniir

NB! Erisused
- Kui võistlejal, kes on sündinud 2010. a või hiljem, on 1.09.2020 seisuga Eesti
kiirmale reiting vähemalt 1500, siis ta peab osalema vanemas vanusegrupis;
- Kui võistlejal, kes on sündinud 2006. a või hiljem, on 1.09.2020 seisuga Eesti
kiirmale reiting vähemalt 1800, siis ta peab osalema täiskasvanute turniiril;
- Kui võistlejal ei ole Eesti (FIDE) reitingut, võib korraldaja lubada tal mängida
üks aste nooremas grupis tingimusel, et ta ei konkureeri auhindadele.
Eelregistreerimine ja osavõtumaks
Eelregistreerimine palume teha elektrooniliselt (NB! registreerimisel palume
märkida erinevad vanuseklassid: A- turniir - täiskasvanud; B-turniir – U14; Cturniir – U10. Registreerimine asub aadressil: http://www.maleliit.ee/kalender/

Elektrooniline registreerimine on avatud iga turniiri toimumisele eelneval päeval
kuni kella 19-ni.
Osavõtumaks elektroonilisel eelregistreerimisel on 7€ ühe võistluse kohta, seeniorid
(sa. 1950 ja vanemad) 5€. Tallinna MK maletajatele, kes maksavad klubile igakuist
õppetasu, on osavõtumaks 4€.
Online etappidel (II, V ja VIII etapp) on osavõtutasu 5€ (Tallinna MK osalejatele 2€)
ning võistleja kantakse osalejate nimekirja tingimusel, et tema eest on laekunud
osavõtumaks Tallinna Maleklubi kontole EE541010220237168226 SEB Pangas
hiljemalt etapi toimumisele eelneval päeval kella 19ks.
Kui mitme osaleja eest soovib osavõtutasu maksta arve alusel klubi, siis palume
osalejate nimekiri saata registreerimise tähtajaks ja Tallinna MK väljastab arve.
Kuna online-süsteemis ei ole võimalik hilinenud registreerimisi teha, siis tuleb
nende
võistlejate
registreerimine
teha
e-posti
teel
aadressile:
tallinnamaleklubi@gmail.com Pärast online-registreerimise tähtaja lõppu
lisandub osavõtutasule 2€.
Paul Kerese Malemajas toimuvad etapid lähevad Eesti kiirmale reitingu arvestusse
(võimalusel ka FIDE reitingu arvestusse).
Turniiride korraldus
Turniiridel mängitakse 7 vooru ajakontrolliga 15 min mõlemale + igale käigule
lisandub 3 sekundit. Võrdse tulemuse puhul kahel või enamal maletajal, selgitatakse
paremusjärjestus kärbitud Buchholzi järgi (ei arvestata nõrgimat tulemust), selle
võrdsuse korral ei arvestada 2 nõrgimat tulemust ja järgnevalt omavahelist
kohtumist.
NB! Mobiiltelefoni ja/või muu kõrvalise abi kasutamine ning voorule hilinemine
rohkem kui 5 minutit toob kaasa kaotuse (kui võistluse alguses ei ole kokku lepitud
teisiti). Kui sarja apellatsioonikomisjon kinnitab võimaliku kõrvalise abi kasutamise
kahtlustuse online-etappidel, kõrvaldatakse mängija kogu sarjast.
Sarja koondarvestuse paremusjärjestuse määramine
-Sarja vanusegruppide üldvõitjate selgitamiseks liidetakse 5 parima turniiri
partiipunktid (sh online etappidest läheb arvesse max kaks turniiri, kui
apellatsioonikomisjon ei otsusta teisiti);
-lisaks saavad iga turniiri võitjad 1,5 boonuspunkti, teise koha omanikud 1
boonuspunkti ja kolmanda koha omanikud 0,5 boonuspunkti (max 5 turniiri), mis
liidetakse üldtulemusele.
NB! A-turniiril antakse boonuspunkte ainult U18 vanuseastme kolmele paremale;
-lisaks annab iga osaletud turniir 1 lisapunkti (max 9 punkti).

Autasustamine
Iga turniiri 3 parimat, parimat naist/neidu autasustatakse meenega ja turniiride
võitjat karikaga. A-turniiridel autasustatakse lisaks parimat U18 noort ja 65+
veterani. Mitmel etapil on osalejatele sponsorite poolt lisaauhinnad, millest antakse
eelnevalt teada.
Koondarvestuse auhinnafond moodustub 9 etapil laekunud osavõtutasudest, millest
auhinnafondi läheb 30% konkreetse vanusegrupi osavõtutasudest.
NB! A-turniiri koondarvestuse auhinnad on rahalised, B- ja C-turniiril esemelised.
- 5 etapi arvestuses I-III koha saavutanud võistlejaid autasustatakse karika ja
auhinnaga, 4. koha saavutanud võistlejat auhinnaga tingimusel, et selles
kategoorias konkureerib vähemalt 12 võistlejat.
- Koondarvestuses iga vanuseklassi parimat naist/tütarlast autasustatakse
karika ja auhinnaga, vähemalt 6 tütarlapse võistlemisel II kohta diplomi ja
meenega.
- A-turniiril eriauhind kolmele paremale U18 noorele ja parimale 65+ veteranile.
- Eriauhinnad C-turniiri parimale noorele ja/või neiule vanuses U8 ja B-turniiri
parimale noorele ja/või neiule vanuses U12 ja võimalusel eriauhinnad Tallinna
MK parematele.
- Eriauhind treenerile, kelle õpilastel on enim osalemiskordi sarjas (iga lapse
osalemiskord annab 1 punkti) Võistleja esmakordsel registreerimisel palume
nimetada ka last treeniv treener.
- Korraldaja võib lisada auhindu sarja jooksul.
Üllatusauhinnad
Korraldajad loosivad iga etapi autasustamisel välja üllatusauhinnad. Välja loositakse
kolm üllatusauhinda A-, B- ja C-turniiril osalejate vahel. Üllatusauhinna saaja peab
osalema autasustamisel.
Üldist
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri peakohtunik
koos korraldajaga. Võimalikud protestid lahendab sarja apellatsioonikomisjon.
Info Tallinna Maleklubi e-posti aadressil tallinnamaleklubi@gmail.com või telefonil
5142625 (Hendrik Olde).

