
Heldur Valgmäe I mälestusturniir kiirmales 
 

Juhend 

I Eesmärk ja ülesanne 

Meenutada pikaaegset Viljandi maleelu organisaatorit ja Viljandi linna elutöö preemia 

laureaati Heldur Valgmäed (1930-2020). 

 

II Aeg ja koht 

3. juuli 2021.a. Viljandi Spordikeskuses (www.viljandispordikeskus.ee) aadressil Vaksali 4, 

Viljandi (bussijaamast ca 500 m, Vabaduse platsi juures). 

 

III Osavõtjad 

Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel maletajatel ja malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale 

õiguse piirata osalejate arvu 100 mängijaga. 

 

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused 

Võistluse korraldab ja viib läbi maleklubi Faalanks, koostöös Eesti Maleliiduga. 

Mängitakse 9 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, 15 minutit + 2 sekundit igale käigule 

mõlemale mängijale partii lõpuni. Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi. Iga mängija, 

kes ilmub malelaua juurde 7 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii (mänguaja alguseks 

loetakse paaride teatamise aega). 

Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal selgitatakse paremusjärjestus 

alljärgnevalt: 

a) Buchholz 

b) Buchholz ilma nõrgima vastaseta 

c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne. 

Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi. 

 

V Ajakava 

Registreerimine võistluspaigas 10:15 – 10:55. 

Võistluste avamine 11:00. 

I voor – IX vooru läbiviimine vahetult pärast avamist. Peale viiendat vooru on lõunapaus 

pikkusega 40 min.  

Võistluste lõpetamine vahetult pärast viimase vooru lõppu. 

 

VI Autasustamine 

Rahalised auhinnad toetuste ja sponsorluse korras on minimaalselt järgmises väärtuses: 

- I koht 350 eurot + karikas, 

- II koht 250 eurot + karikas, 

- III koht 150 eurot + karikas, 

- IV koht                 100 eurot 

- V koht                   75 eurot 

- VI koht                 50 eurot 



- Parim naine 50 eurot + karikas, 

- Parim noor s.a 2003 ja varem 50 eurot + karikas, 

- Parim veteran s.a 1971 ja varem 50 eurot + karikas, 

- Parim veteran s.a.1956 ja varem 50 eurot + karikas 

- Parim <2200 50 eurot + karikas, 

- Parim <1900 50 eurot + karikas, 

- Parimad Viljandimaa mängijad: 1.koht 100 eurot + karikas, 2 koht 50 eurot, 3 koht 30eurot 

Korraldajad jätavad endale õiguse piirata ühele isikule üle ühe auhinna saamise võimalust ja 

laiendada auhinnafondi.  

 

VII Majandamine 

Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse 

korras ja osavõtumaksudest. 

Osavõtumaks on 10 eurot täiskasvanud võistlejatele ning 8 eurot noortele (sünniaastaga 2003 

ja nooremad), veteranidele (sünniaastaga 1956 ja vanemad) ja see tasutakse võistluspaigas 

korraldajale. Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) ja 

rahvusvahelised meistrid (IM/WIM) ja Viljandimaa mängijad.  

Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on 

võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu 

osavõtumaks pluss 5 eurot. 

 

VIII Eelregistreerimine 

Eelregistreerimine teostada hiljemalt 1. juuliks 2021. a. Eesti Maleliidu kalenderplaani juures 

http://www.maleliit.ee/kalender/ või Toomas Valgmäe toomas.valgmae@kodumasinad.ee, 

+372 5010523 või Gert Elmaste +372 56471454, gert.elmaste@gmail.com 

IX Üldist 

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendavad turniiri kohtunikud (turniiri 

peakohtunik on IA Marek Kolk)  koostöös võistluse korraldajatega. Võistlus läheb nii FIDE 

kui Eesti kiirmale reitingu arvestusse. 
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