6. Tallinna Maleklubi üle-eestiline noorte kiirturniiride sari
KEVAD 2020
juhend.
Aeg ja koht.
6. üle-eestilise noorte kiirturniiride sarja korraldab Tallinna MK koostöös maleklubidega.
Võistlused toimuvad 19. jaanuaril, 15. veebruaril, 2. mail, (11. aprillil), 10. mail ja 30.-31. mail.
Sarja esimesed viis etappi viiakse läbi Tallinnas, Paul Kerese Malemajas (Vene tn.29) ning
kevadsarja viimane (VI) etapp toimub spordibaasis väljaspool Tallinna, et lisaks malemängule
saaksid lapsed ka sportlikult aega veeta ja puhata. Täpne võistluskoht teatatakse hiljemalt
11. aprilli võistluseks.
Tallinnas toimuvate võistluste algus on kell 11.00, registreerimine kuni 10.40.
Osavõtjad.
Sarjas võivad osaleda kõik soovijad 3 vanuserühmas:
- sünniaeg 2010 ja nooremad – A-turniir
- sünniaeg 2006 ja nooremad – B-turniir;
- sünniaeg 2002 ja nooremad – C-turniir.
NB! Erisused.
- Kui võistlejal, kes on sündinud 2010. a või hiljem, on 1.01.2020 seisuga Eesti kiirmale
reiting vähemalt 1400, siis ta peab osalema vanemas vanusegrupis;
- Kui võistlejal, kes on sündinud 2006. a või hiljem, on 1.01.2020 seisuga Eesti kiirmale
reiting vähemalt 1700, siis ta peab osalema vanemas vanusegrupis;
- Kui võistlejal ei ole Eesti (FIDE) reitingutabelis reitingut, siis võib korraldaja lubada tal
mängida üks aste nooremas vanusegrupis tingimusel, et ta ei konkureeri sarja
koondauhindadele.
Eelregistreerimine ja osavõtumaks.
Eelregistreerimine palume teha elektroonilises kalenderplaanis (NB! registreerimisel
palume märkida erinevad vanuseklassid: A- turniir - sa. 2010 ja nooremad; B-turniir - sa.
2006 ja nooremad; C-turniir - sa. 2002 ja nooremad. Registreerimisvorm asub aadressil:
http://www.maleliit.ee/kalender/ Elektrooniline registreerimine on avatud iga turniiri
toimumise eelneval päeval kuni kella 19-ni.
Osavõtumaks elektroonilisel eelregistreerimisel on 7 eurot ühe võistluse kohta. Tallinna
Maleklubi lastele, kes maksavad klubile igakuist õppetasu, on osavõtumaks 4 eurot.
Kuna online süsteemis ei ole võimalik hilinenud registreerimisi teha, siis tuleb nende
võistlejate registreerimine teha e-posti teel aadressile: tallinnamaleklubi@gmail.com
Peale online registreerimise tähtaja lõppu lisandub osavõtutasule 2 eurot.
Võistlused 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 kahe või enama maletaja vahel selgitatakse
paremusjärjestus kärbitud Buchholzi järgi (ei arvestata nõrgemat tulemust), selle võrdsuse
korral ei arvestada 2 nõrgemat tulemust, järgnevalt mustade malenditega mängitud partiide
arv ja omavaheline kohtumine.
VI etapil on ajakontroll 30 minutit partiile ja igale käigule lisandub 30 sekundit.
Mobiiltelefoni kasutamine võib tuua kaotuse, kui vastasmängijal on materjal võidu
saavutamiseks. Voorule hilinemine rohkem kui 5 minutit toob kaasa kaotuse.
Sarja vanusegruppide üldvõitjate selgitamiseks liidetakse 4 parema turniiri partiipunktid,
lisaks saavad iga turniiri võitjad 1,5 boonuspunkti, teise koha omanikud 1 boonuspunkti ja
kolmanda koha omanikud 0,5 boonuspunkti (kokku 4 turniiri), millised liidetakse
üldtulemusele. Lisaks annab iga osaletud turniir 1 lisapunkti, erandina VI etapil osalemine
annab 3 lisapunkti (max 13 punkti).

Autasustamine.
Iga turniiri kolme paremat võistlejat ja parimat tüdrukut autasustatakse diplomi ja (magusa)
meenega.
6 turniiri koondarvestuses I-III kohta karikatega ja meenetega. Kui neli või enam võistlust
mängib kaasa üle kaheteistkümne võistleja, siis autasustatakse 4.-5. kohta meenega, parimat
tütarlast karika ja meenega, vähemalt 5 tütarlapse võistlemisel II kohta diplomi ja meenega.
A-turniiril eriauhind parimale noorele sünniaastaga 2012 ja nooremad ning B- turniiril
eriauhind parimale noorele sünniaastaga 2008 ja nooremad. Neidude ja vanusegruppide
eriauhinnad antakse välja juhul, kui noored ei saa põhiauhindu.
Eriauhinnad parimatele noortele, kes reitingu alusel mängivad vanemas vanusegrupis
(tingimusel, et konkurentsis on vähemalt 5 noort) ja võimalusel Tallinna MK parematele.

Üllatusauhinnad.
Korraldajad loosivad iga etapi autasustamisel välja üllatusauhinnad. Välja loositakse kolm
üllatusauhinda A-, B- ja C-turniiril osalejate vahel ning üllatusauhinna saaja peab osalema
autasustamisel.

Üldist.
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri peakohtunik koos
korraldajaga. Info Tallinna Maleklubi e-posti aadressil: tallinnamaleklubi@gmail.com või
telefonil 5142625 (Hendrik Olde).

