
EESTI NOORTE 2020.a. KIIRMALE MEISTRIVÕISTLUSED 

J u h e n d 
 

1. VÕISTLUSTE EESMÄRK JA KORRALDAJA. 

Selgitada 2020. aasta Eesti noorte (poiste ja tüdrukute) kiirmale meistrid vanuseklassides U18 (s.a. 

2002 ja nooremad), U16 (2004 ja nooremad), U14 (2006 ja nooremad), U12 (2008 ja nooremad), 

U10 (2010 ja nooremad) ning U8 (2012 ja nooremad). Võistluse korraldab Eesti Maleliit koostöös 

Paide Maleklubiga. 

 

2. AEG JA KOHT. 

Võistlused toimuvad 19. septembril algusega kell 11:00 Paide Hillar Hanssoo põhikoolis (Paide, 

Kooli 1). Võistlema lubatakse maletajad, kes on võistluspaigas hiljemalt kell 10:15. 

 

3. KORRALDAMINE. 

19. septembril korraldatakse kokku kaksteist eraldi turniiri poistele ja tüdrukutele (sama 

vanuseklassi poisid ja tüdrukud mängivad erineval turniiril). Võistlused toimuvad vanuseklassides 

U8, U10, U12, U14, U16 ja U18. 

Turniirid viiakse läbi kiirturniiridena, ajakontrolliga 15 minutit partiile + 3 sekundit igale käigule. 

Poiste ja tüdrukute turniirid viiakse läbi šveitsi süsteemis 7 vooruga (sama vanuseklassi poisid ja 

tüdrukud mängivad erineval turniiril). Turniiride lõplik voorude arv ja võistlussüsteem otsustatakse 

võistluspäeval võistluste korraldaja esindaja ja peakohtuniku poolt vastavalt saabunud võistlejate 

arvule. 

 

4. OSAVÕTJAD. 

Osaleda võivad kõik noormaletajad, kes on võistlusteks eelnevalt registreerunud kooskõlas 

juhendiga. Kõikidele osalevatele võistlejatele kehtib osavõtumaks 8€ osaleja kohta, hinnas sisaldub 

ka lõunasöök. Osalejad tasuvad turniiri tasu hiljemalt 13.09.2020 Eesti Maleliit arveldusarvele 

EE331010052032815007 SEB-pangas. Kui mängijate saatjatel on samuti soov süüa koolilõunat, 

siis tuleb sellest teada anda hiljemalt 13.09.2020 ja tasuda lõunasöögi maksumus 3€ ettemaksuna 

eeltoodud arvele. 

Kõik Eesti meistrivõistlustel osalevad maletajad peavad omama kehtivat litsentsi. Litsentsitasud on 

kinnitatud Eesti Maleliidu 30.07.2019 üldkoosolekul alljärgnevalt: 20€ aastalitsents, 10€ ühekordne 

litsents ning alla 18-aastastele ja üle 65-aastastele vastavalt 10€ aastalitsents, 5€ ühekordne litsents. 

Litsentsi eest saab tasuda ülekandega Eesti Maleliidu arveldusarvele nr. EE331010052032815007 

SEB-pangas. 

 

5. REGISTREERIMINE. 

Eelregistreerimine palume teha noorte kiirmale meistrivõistlustele kuni 13.09.2020 EML-i 

kalenderplaani veebipõhisel vormil klubi volitatud esindaja poolt (NB! Iga vanuseklassi kohta on 

eraldi turniir poistele ja tüdrukutele). Registreerimisvorm asub aadressil: 

http://www.maleliit.ee/kalender/ Hilisemal registreerimisel on osavõtumaks iga registreeritud 

võistleja kohta 5€ suurem. 

Kuna online süsteemis ei ole võimalik hilinenud registreerimisi teha, siis tuleb nende võistlejate 

registreerimine teha EML-i e-posti aadressil: maleliit@maleliit.ee Jooksev info EML 

koduleheküljel: www.maleliit.ee 

 

6. PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE. 

Võrdse arvu punktide korral kahel või enamal maletajal selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt: 

Šveitsi süsteemis turniiril: 

1) omavaheline kohtumine; 

2) kärbitud Buchholz-1 (vastaste punktide summa ilma nõrgema tulemuseta); 

3) kärbitud Buchholz-2 (vastaste punktide summa ilma 2 nõrgema tulemuseta). 

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


Ringsüsteemis turniiril määratakse paremusjärjestus: 

Koya süsteemi järgi – võistleja punktid 50% või rohkem saavutanute vastu, selle võrdsuse korral 

järgmise jne. madalamale kohale tulnud mängijate vastu. 

Esikoha jagamisel toimub kahepartiiline järelmatš (kahe osavõtja korral) või 1-ringiline järelturniir 

(3 ja enama osavõtja korral) välkmales (ajakontroll 3 min + 2 sek käigule). 

Järelvõistluse viigilise tulemuse korral mängitakse üks lisapartii (kus valgetel on 5 min ja mustadel 

4 min) ning viigilise tulemuse korral on mustadega mänginud võistleja saavutanud võidu. 

Paaritu(te) lisapartii(de) värvid loositakse. 

 

7. AUTASUSTAMINE. 

Eesti noorte kiirmale meistrivõistluste kolme paremat poissi ja tüdrukut kõikides vanuseklassides 

(U8 kuni U18) autasustatakse medali ja diplomiga. 

 

8. LISAKS. 

Võistlejatega seotud komandeerimiskulud kannab lähetav organisatsioon. Kohtunike tegevuse 

korraldab Eesti Maleliit. 

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri korraldaja koostöös 

kohtunikega. Võistluste tulemused lähevad FIDE ja Eesti kiirmale reitingu arvestusse. 

 

Nõue arstliku kontrolli läbimise kohta: 

Eesti Olümpiakomitee ja EML-i vahel sõlmitud lepingu (SPORDIALA ARENGU TAGAMISE JA 

KOOSTÖÖ LEPING 4-5/2020/20) kohaselt peavad kõik 2020. a Eesti meistrivõistlustel osalevad 

sportlased kinnitama, et on läbinud arstliku kontrolli. Vastav kinnitus tuleb teha online süsteemis 

sportlase registreerimisel võistlustele (ilma kinnituseta ei ole võimalik sportlast registreerida). Info 

tervisekontrolli võimalustest: https://www.kliinikum.ee/noorsportlasele 

 

NB! Mängija arstliku kontrolli läbimise kinnitusega võtab registreerija (klubijuht, sportlane, 

lapsevanem, treener) endale vastutuse, et esitatud andmed on õiged. 

https://www.kliinikum.ee/noorsportlasele

