
EESTI NOORTE 2021.a. ONLINE KIIRMALE 

MEISTRIVÕISTLUSED 

J u h e n d 

 
1. VÕISTLUSTE EESMÄRK JA KORRALDAJA. 

Selgitada 2021. aasta Eesti noorte (poiste ja tüdrukute) kiirmale meistrid vanuseklassides U18 (s.a. 

2003 ja nooremad), U16 (s.a. 2005 ja nooremad), U14 (s.a. 2007 ja nooremad), U12 (s.a. 2009 ja 

nooremad), U10 (s.a. 2011 ja nooremad). Võistlused korraldab Eesti Maleliit. 

 

2. AEG JA KOHT. 

Võistlused toimuvad 29. mail algusega kell 11:00 Vint.ee keskkonnas. Võistlejad peavad olema 

vähemalt 30 minutit varem Zoomi kõnega liitunud. Kõne avatakse kell 10:15. Zoomi nimi peab olema 

kujul vanusegrupp ja perekonna- ja eesnimi, nt (U10-Perekonnanimi-Eesnimi). Turniiril osalemiseks 

peavad arvuti esikaamera ja Zoomi ekraani jagamine olema kogu turniiri jooksul sisse lülitatud. 

Muude brauseri akende ja programmide lahtiolek peale Zoomi ja brauseri Vint.ee akna ei ole lubatud. 

Mängimise ajal peab mikrofon olema sisse lülitatud ning kõrvaklappe ei tohi kasutada.  

 

Palume osalejatel Vint.ee portaalis olla kohal õigeaegselt. Pärast 30 minuti möödumist turniiri 

algusest (kell 11:30) pole mängijaid võimalik turniirile lisada. 

 

27. mail algusega kell 19:00 toimub Vint.ee keskkonnas test-turniir registreerunud mängijatele 

ajakontrolliga 3 minutit partiile + 2 sekundit igale käigule. 

 

Võistluste ning test-turniiri Zoomi lingid saadetakse meiliaadressile, millelt on tehtud registreerimine. 

 

3. KORRALDAMINE. 

Võistlused toimuvad vanuseklassides U10, U12, U14, U16 ja U18, kokku korraldatakse 5 turniiri, mis 

viiakse läbi kiirturniiridena, ajakontrolliga 10 minutit partiile + 3 sekundit igale käigule. Turniirid 

viiakse eeldatavalt läbi šveitsi süsteemis 7 vooruga . Turniiride lõplik voorude arv ja võistlussüsteem 

otsustatakse võistluspäeval võistluste korraldaja esindaja ja peakohtuniku poolt vastavalt saabunud 

võistlejate arvule. Paarimine toimub Eesti kiirmale reitingute järgi. 

 

Tüdrukud ja poisid mängivad samal turniiril. Tüdrukud peavad registreerimisel teavitama, kas nad 

soovivad mängida poiste või tüdrukute arvestuses. Kui sooviavaldust poiste arvestuses mängida 

tüdruk ei esita, loetakse et ta osaleb tüdrukute arvestuses. Poiste arvestuses mängivad tüdrukud ei 

konkureeri tüdrukute arvestuse auhindadele ning tüdrukute arvestuses mängivad tüdrukud ei 

konkureeri poiste arvestuse auhindadele. 

 

Medalite jagamise näide: Kui tüdruk võidab turniiri, siis ta saab medali ainult selles arvestuses, milles 

ta osales (kui ta osales tüdrukute arvestuses, siis ta saab tüdrukute esimese koha medali ning poiste 

esimese koha medali saab turniiril 2. koha saanud poiste arvestuses osaleja. Kui aga teise koha saab 

samuti tüdruk, kes osales tüdrukute arvestuses, saab selline mängija tüdrukute 2. koha medali ja poiste 

1. koha medali saab poiste arvestuses parim mängija).  

 

„Fair play” Kohtunikud jälgivad võistlejaid Zoomi kaudu ning mängijate partiid analüüsitakse peale 

turniiri lõppu läbi. Keelatud on mängus kõrvalise abi, sh elektrooniliste abivahendite kasutamine. Kui 

mängija arvab, et tema vastane on kasutanud tema vastu kõrvalist abi, saab mängu tulemust 

apelleerida 29.05.2021 kella 20.00-ni kirjalikult e-posti aadressil maleliit@maleliit.ee olles eelnevalt 

tasunud Maleliidu arvele SEB Pangas (EE331010052032815007) 20 eurot. Kui apellatsioon 

rahuldatakse, siis tasu tagastatakse mängijale. Muul juhul tasu ei tagastata. Apellatsioonikomisjoni 

liikmed on Marten Meikop, Andres Kuusk, Margus Sööt, Rainer Raud, Andre Uibos.  
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4. OSAVÕTJAD. 

Osaleda võivad kõik noormaletajad, kes on võistlusteks eelnevalt registreerunud kooskõlas juhendiga. 

Kõikidele tähtaegselt registreerunud võistlejatele kehtib osavõtumaks 10€ osaleja kohta. 

Osavõtumaksu tasumise tähtaeg on 27.05.2021, see tuleb tasuda Eesti Maleliidu arveldusarvele SEB 

Pangas (EE331010052032815007).  

 

5. REGISTREERIMINE. 

Eelregistreerimine palume teha hiljemalt 25.05.2021 e-posti aadressil maleliit@maleliit.ee. Sel juhul 

on osavõtumaks 10€, hiljem registreerimisel peab saama mängija kooskõlastuse korraldajatelt ning 

osavõtumaks on 15€.  

Registreerimisel on vajalik järgnev info: nimi, vanusegrupp (neidudel ka mis arvestuses osaletakse), 

sünniaeg, Vint.ee konto kasutajanimi ning esindatav klubi. 

 

6. PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE. 

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

 

Šveitsi süsteemis turniiril: 

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

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

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

4) kärbitud Buchholz-4 (vastaste punktide summa ilma 4 nõrgema tulemuseta). 

5) kärbitud Buchholz-5 (vastaste punktide summa ilma 5 nõrgema tulemuseta). 

 

Kõikide lisanäitajate võrdsuse korral lähevad kohad jagamisele. 

 

7. AUTASUSTAMINE. 

Eesti noorte kiirmale meistrivõistluste kolme paremat poiste arvestuses ja tüdrukute arvestuses 

kõikides vanuseklassides (U10 kuni U18) autasustatakse medali ja diplomiga. 

Vanuseklasside medalivõitjaid arvestatakse ka võimalike Eesti esindajatena rahvusvahelistel online- ja 

hübriidturniiridel.  

 

8. LISAKS. 

Võistlejatega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon. Kohtunike tegevuse korraldab Eesti 

Maleliit. Võistluse peakohtunik on FA Tarmo Tuul. 

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri korraldaja koostöös kohtunikega. 
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