
55. ILMAR RAUA MÄLESTUSTURNIIR MALES 

EESTI MEESTE JA NAISTE MEISTRIVÕISTLUSTE VALIKTURNIIR 

(sh U20 vanuseastme Eesti noormeeste ja neidude meistrivõistlused 

sh seenioride 50+ ja 65+ Eesti meistrivõistlused) 

J U H E N D 

 

Üldist 

Võistlusega soovitakse meenutada Viljandist pärit maletajat, kahekordset Eesti meistrit ja 

1939.a. Buenos Airese maleolümpial Eesti võistkonnas kolmanda koha saavutanud 

maleolümpiameeskonna liiget Ilmar Rauda (30.04.1913 Viljandi – 13.07.1941 Buenos Aires), 

keda loeti 1920ndate aastate lõpus ja 1930ndatel aastatel Eesti üheks paremaks ja andekamaks 

maletajaks. 

Tänavune Ilmar Raua mälestusturniir on  klassikalise male Eesti meeste ja naiste 

meistrivõistluste valikturniiriks, sh on turniir U20 vanuseastme noormeeste ja neidude Eesti 

meistrivõistlusteks, samuti seenioride 50+ ja 65+ Eesti meistrivõistlusteks. 

Võistluse tulemuste põhjal komplekteeritakse klassikalise male Eesti meeste ja naiste 

meistrivõistluste finaalturniiride koosseisud. Finaalturniirid mängitakse kümne osalejaga 

ringsüsteemis turniiridena Tallinnas 11.-19. detsembrini 2021.a. 

 

Toimumise aeg ja koht 

55. Ilmar Raua mälestusturniir toimub 4. – 11. juulini 2021.a. Viljandi Spordikeskuses 

(www.viljandispordikeskus.ee) aadressil Vaksali 4, Viljandi (bussijaamast ca 500 m, Vabaduse 

platsi juures). 

Võistluse eelselt toimub Viljandis 30. juunist – 4. juulini 2021.a. Eesti meeste ja naiste koondise 

treeninglaager Eesti Maleliidu saavutusspordi toetust saavate koondiste liikmete osalusel. 

3. juulil 2021.a. toimub Viljandis Heldur Valgmäe mälestusturniir kiirmales. 

 

Võistlussüsteem, osalejad 

55. Ilmar Raua mälestusturniiril, mis üksiti on klassikalise male Eesti meistrivõistluste 

valikturniir, võivad osaleda kõik soovijad, kes omavad kehtivat litsentsi ja tasuvad 

osavõtumaksu. Turniiri tulemuste alusel komplekteeritakse klassikalise male Eesti meeste ja 

naiste meistrivõistluste finaalturniiride koosseisud ning antakse välja Eesti meistrivõistluste 

medalid U20 vanuseastme noormeeste ja neidude arvestuses ning seenioride 50+ ja 65+ Eesti 

meistrivõistluste arvestuses. 

Võistlus viiakse läbi šveitsi süsteemis turniirina 9 vooruga, mängitakse ühtses grupis alljärgneva 

ajakava alusel: 

• 1. voor – 4. juuli kell 12:00 (avavooru algus vahetult pärast võistluste avamist) 

• 2. voor – 5. juuli kell 10:00 

• 3. voor – 5. juuli kell 16:00 

• 4. voor – 6. juuli kell 12:00 

• 5. voor – 7. juuli kell 12:00 

• 6. voor – 8. juuli kell 12:00 

• 7. voor – 9. juuli kell 12:00 

• 8. voor – 10. juuli kell 12:00 

• 9. voor – 11. juuli kell 10:00 

• Võistluste lõpetamine 30 minuti jooksul pärast viimase partii lõppu. 



Ajakontroll on 1 tund 30 minutit 40-le käigule + 15 minutit partii lõpuni ning igale käigule alates 

1. käigust lisandub 30 sekundit. Käikude märkimine on kohustuslik kuni partii lõpuni. Turniirid 

lähevad FIDE ja Eesti reitingu arvestusse. Voorule on lubatud hilineda kuni 15 minutit. 

Võistlejal on õigus esimese viie vooru jooksul võtta kaks korda vaba voor, teatades sellest 

kohtunikule kirjalikult ette vähemalt 24 tundi enne vastava vooru algust. Võistlejale arvestatakse 

sellisel juhul 0,5 punkti vooru eest. 

Võistluste algus 4. juulil 2021. a kell 12:00 (registreerunud võistlejad peavad kohal olema 

võistluspaigas hiljemalt kell 11:30, vastasel korral neid ei lubata mängima). Eelregistreerimine 

palume teha kuni 1.07.2021 Eesti Maleliidu (EML) kalenderplaani veebipõhisel vormil mängija 

või klubi volitatud esindaja poolt. Registreerimisvorm asub aadressil: 

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

Hilisemal registreerimisel on osavõtumaks iga registreeritud võistleja kohta 10€ suurem. Kuna 

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

registreerimine teha e-posti teel aadressile: maleliit@maleliit.ee 

Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 100 mängijaga. Võistluse korraldavad 

Maleklubi Faalanks, Viljandi Maleklubi CC Fellin, Viljandi Mõttemängude Klubi, Eesti Male 

Toetusühing ja Eesti Maleliit koostöös. 

 

Osavõtumaks 

- Rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) ja rahvusvahelised meistrid (IM/WIM) on 

osavõtumaksust vabastatud; 

- Osavõtumaks on 55 eurot, veteranid (s.a. 1956 ja vanemad) ning juuniorid ja noored (s.a. 2001 

ja nooremad) tasuvad 35 eurot. Osavõtumaksus sisaldub Eesti Maleliidu maletaja aastalitsents. 

Osavõtumaks tasutakse kohapeal võistluse korraldajale. 

 

Paremusjärjestuse määramine 

Kohtade jagamisel määratakse paremusjärjestus alljärgnevate kriteeriumite alusel: 

1) M-Buchholtz (st. ühe parima ja ühe halvima tulemuseta); 

2) Buchholtz; 

3) Buchholtz ilma ühe nõrgema vastaseta, ilma kahe nõrgema vastaseta jne. 

Esikoha jagamise korral U20 vanuseastme meistrivõistlustel toimub 2-partiiline lisamatš (kahe 

osavõtja korral) või 1-ringiline lisaturniir (kolme ja enama osavõtja korral) kiirmales (15 minutit 

+ iga käik 10 sekundit). Selle viigi korral rakendatakse ülaltoodud kriteeriume paremusjärjestuse 

määramiseks. 

 

Autasustamine 

- FIDE reitinguedetabelis Eesti maleföderatsiooni nimekirja kuuluvad 55. Ilmar Raua 

mälestusturniiri viis paremat meest ja kuus paremat naist saavad õiguse osaleda vastavalt 

klassikalise male Eesti meeste ja naiste meistrivõistluste finaalturniiril. Finaalturniirid 

mängitakse kümne osalejaga ringsüsteemis turniiridena Tallinnas 11.-19. detsembrini 2021.a. 

Otsepääsmega lubatakse augustis toimuvatele klassikalise male Eesti meeste ja naiste 

meistrivõistluste finaalturniiridele Eesti Maleliidu saavutusspordi toetust saavate koondiste 

liikmed (meeste koondis Kaido Külaots, Kalle Kiik, Aleksandr Volodin, Andrei Šiškov, Kirill 

Chukavin ja naiste koondis Mai Narva, Triin Narva, Sofia Blokhin, Anastassija Sinitsõna). Kõik 

ülejäänud kohad finaalturniiridel komplekteeritakse Ilmar Raua mälestusturniiri tulemuste 

põhjal, sh loobumiste korral vabanevad kohad. 
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- U20 vanuseastmes (s.a. 2001 ja nooremad) kolme paremat noormeest ja kolme paremat neidu 

autasustatakse Eesti meistrivõistluste medali ja diplomiga. 

- seenioride 50+ (s.a. 1971 ja vanemad) ja 65+ (s.a. 1956 ja vanemad) vanuseastme kolme 

paremat autasustatakse Eesti meistrivõistluste medali ja diplomiga. 

- 55. Ilmar Raua mälestusturniiri rahalised auhinnad: 

I koht 1200 EURi + karikas, 

II koht 900 EURi + karikas, 

III koht 700 EURi + karikas, 

IV koht 400 EURi, 

V koht 250 EURi, 

VI koht 200 EURi, 

parim naismängija 100 EURi, 2. koht 50 EURi; 

parim veteran s.a.1956 ja varem 100 EURi, 2. koht 50 EURi; 

parim veteran s.a.1971 ja varem 100 EURi, 2. koht 50 EURi; 

parim noor s.a. 2003 ja hiljem 100 EURi, 2. koht 50 EURi; 

parim viljandimaa mängija 100 EURi; 

parim FIDE reitinguga kuni 2100 100 EURi; 

parim FIDE reitinguga kuni 1900 50 EURi. 

Rahalistelt auhindadelt peetakse kinni tulumaks vastavalt kehtivale seadusandlusele. 

Korraldaja peab meeles kahte osalejat loositavate üllatusauhindadega. 

Ükski maletaja ei saa üle ühe auhinna. 

 

Lisainfo 

Jooksev info võistluste kohta on Eesti Maleliidu kodulehel: www.maleliit.ee 

Korraldajate kontaktid: Toomas Valgmäe telefon +372 5010523 ja e-post 

toomas.valgmae@kodumasinad.ee, Gert Elmaste +372 56471454, gert.elmaste@gmail.com 

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendavad turniiri kohtunikud (turniiri 

peakohtunik on IA Marek Kolk)  koostöös võistluse korraldajatega. 

Rahvusvahelistele suurmeistritele (GM/WGM) ja rahvusvahelistele meistritele (IM/WIM) on 

pakkuda piiratud arv tasuta majutust. Huvilistel palutakse võimalikult kiiresti kontakteeruda 

Toomas Valgmäega e-kirja teel toomas.valgmae@kodumasinad.ee 

Eesti Maleliidu saavutusspordi toetust saavate koondiste liikmed on majutatud Endla hotelli 

https://www.reinup.ee/ – hotellis on vabu kohti ka teistele maletajatele, kontaktid ja majutuse 

broneerimise info hotelli kodulehel. 
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