Karksi Ratsu kiirmale võistlus
8. august 2020.a. Karksi-Nuia
Juhend

1. Võistluse korraldaja ja eesmärk
Võistlust korraldab Mulgi Valla Karksi piirkond. Eesmärgiks on pakkuda
kõigile malesõpradele häid võistlemisvõimalusi ja tunda rõõmu malemängust.
2. Aeg ja koht
Turniir viiakse läbi 8. augustil 2020.a. Karksi-Nuias. Võistluse avamine kell
11:00 Karksi valla kultuurikeskuses (Viljandi mnt. 1).
Ajakava:
10:00-10:45 Registreerimine ja osavõtumaksu tasumine
11:00 Turniiri avamine
11:05-11.45 I voor
11:50-12:30 II voor
12:35-13:15 III voor
13:15-13:45 Lõuna (kohvikus Heim, hind sisaldub osavõtutasus)
13:45-14:25 IV voor
14:30-15:10 V voor
15:15-15:55 VI voor
Kohvipaus
16:10-16:50 VII voor
17:00 Autasustamine ja turniiri lõpetamine

3. Osavõtjad
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel korraldajate poolt loa saanud maletajatel
ja malehuvilistel (vt. p.6. Majandamine).
Seoses koroonaviiruse levikuga maailmas ja sellest tuleneva siseriikliku
eriolukorra tingimustest juhindutakse turniiri ajal kehtivatest EV valitsuse
otsustest eriolukorra kohta. Eriolukorra jätkuva kehtivuse korral on osalejate
arv piiratud, mistõttu on oluline eelregistreerimine ja korraldaja poolt
maletaja kandmine EML kalendrisse.
4. Eelregistreerimine
Osavõtusoovist teatada hiljemalt 4. augustiks

2020 e-kirjaga aadressile

maleturniirid@gmail.com või SMS- sõnumiga telefonile 56 91 96 35
5. Turniiri korraldus
Turniir viiakse läbi individuaalturniirina šveitsi süsteemis ühtses grupis.
Mängitakse 7 vooru mõtlemisajaga 15 minutit kummalegi maletajale partii
lõpuni, kus juures iga käiguga lisandub 3 s.
Võrdsete punktide korral määratakse kohad järgmiste kriteeriumide järgi:
1) omavaheline kohtumine (kui kohajagajad on omavahel mänginud);
2) voorujärgsete punktide summa;
3) Median Buchholz
4) Buchholz
5) Buchholz ilma ühe nõrgema vastaseta, ilma kahe nõrgema vastaseta jne.
Loosimiseks ja tehniliseks tööks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

6. Majandamine
Võistlus peetakse šveitsi süsteemis ja osaleda võivad kõik soovijad, kes on
eelnevalt registreerunud ja tasunud võistluspäeval enne võistluste algust
korraldajale osavõtumaksu 10 € , veteranid (sünd. 1955 või varem) ja noored
(sünd. 2004 või hiljem) 8 €. Mulgivalla maletajad ja rahvusvahelised
suurmeistrid on osavõtumaksust vabastatud. Neile, kes ei ole eelnevalt
registreerunud (vt.p.3), on osavõtumaks 15 € ja neile ei kehti eeltoodud
soodustused.

Võistlustel kehtivad Eesti Maleliidu litsentsireeglid.
EML litsentsi mitteomavatel mängijatel on reitingu arvutamise tasu 1 €.
Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.

7. Autasustamine
Auhinna fond selgub peale toetuste saamist.
Võistluse 5 parimat maletajat autasustatakse alljärgnevate preemiatega*:
I koht

120 €

II koht

80 €

III koht

50 €

IV koht

30 €

V koht

20 €

Eriauhinnad
Parim naine

20 €

Parim Mulgi valla maletaja

20 €

Parim veteran

20 €

Parim noor

20 €

Parim AKG õpilane

20 €

*NB!
Rahalistest preemiatest arvutatakse maha maksud vastavalt EV seadustes
ettenähtud määrades.
Eriauhinnad antakse välja vähemalt 3 osaleja korral alltoodud kategoorias:
parim Mulgi valla maletaja, parim naine, parim veteran, parim noor

8. Varia
Partii ajal on keelatud kasutada mängusaalis mobiiltelefoni või
muud elektroonilist kommunikatsioonivahendit. Seadmed võivad olla
mängija juures väljalülitatud või hääletul olekus.
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendavad turniiri
korraldajad koostöös kohtunikega.
Leana Liivson
Dmitri Orav
Rein Ruus
Malevõistluse „Karksi Ratsu“ korraldajad

