EESTI MEESTE JA NAISTE MEISTRIVÕISTLUSED MALES
JUHEND
Üldist
Võistlustega selgitatakse 2021. aasta Eesti meeste ja naiste meister klassikalises males.
Toimumise aeg ja koht
Võistlused toimuvad 11.-19. detsember 2021.a. Paul Kerese malemajas (Vene tn 29, Tallinn).
Võistlussüsteem, osalejad
Eesti meistrivõistlused korraldatakse kahe eraldi turniirina – mehed ja naised. Mõlemale
turniirile lubatakse 10 osalejat, mängitakse ringsüsteemis 9 vooru.
Eesti meistrivõistlustel klassikalises males võivad osaleda:
- Otsepääsme alusel Eesti Maleliidu saavutusspordi toetust saavate koondiste liikmed
kvalifitseeruvad vastavalt meeste finaalturniirile ja naiste finaalturniirile (meeste koondis
Kaido Külaots, Kalle Kiik, Aleksandr Volodin, Andrei Šiškov, Kirill Chukavin ja naiste
koondis Mai Narva, Triin Narva, Sofia Blokhin, Anastassija Sinitsõna).
- Meeste finaalturniiri kõik ülejäänud kohad komplekteeritakse 4.-11. juulini 2021.a.
toimunud Eesti meistrivõistluste valikturniiriks olnud Ilmar Raua mälestusturniiri
tulemuste põhjal, sh loobumiste korral vabanevad kohad. Meeste pingerida: Meelis
Kanep, Georg Aleksander Pedoson, Tarvo Seeman, Igor Švõrjov, Andrei Timošin,
Margus Sööt (1. varu), Herman Pedmanson (2. varu), Deniss Andrijaškin (3. varu).
- Naiste finaalturniiri kõik ülejäänud kohad komplekteeritakse esmalt 4.-11. juulini 2021.a.
toimunud Eesti meistrivõistluste valikturniiriks olnud Ilmar Raua mälestusturniiri
tulemuste põhjal järgneva pingerea alusel: Sofia Barkaševa, Monika Linroos, Aalo
Põvvat. Ülejäänud kolmele vabale kohale ja kvalifitseerunud võistlejate võimaliku
loobumise korral täiendavalt vabanevatele kohtadele lubatakse osalema naismaletajad
FIDE tavamale reitingu pingerea alusel.
Võistlused viiakse läbi alljärgneva ajakava alusel (kui naiste arvestuses on osalejaid vähem kui
kümme, siis on naistel voore vähem ja ajakava lüheneb viimaste voorude arvelt):
• 1. voor – 11. detsember kell 12:00
• 2. voor – 12. detsember kell 12:00
• 3. voor – 13. detsember kell 12:00
• 4. voor – 14. detsember kell 12:00
• 5. voor – 15. detsember kell 12:00
• 6. voor – 16. detsember kell 12:00
• 7. voor – 17. detsember kell 12:00
• 8. voor – 18. detsember kell 12:00
• 9. voor – 19. detsember kell 12:00
Ajakontroll on 1 tund 30 minutit 40-le käigule + 15 minutit partii lõpuni ning igale käigule alates
1. käigust lisandub 30 sekundit. Turniirid lähevad FIDE reitingu arvestusse. Võistlused viiakse
läbi kooskõlas FIDE reeglitega. Voorule on lubatud hilineda kuni 15 minutit.
Võistluste algus 11. detsembril 2021. a kell 12:00 (registreerunud võistlejad peavad kohal olema
võistluspaigas hiljemalt kell 11:30, vastasel korral neid ei lubata mängima).
Kõik finaalturniiril osalusõigust omavad maletajad, samuti varuvõistlejad ja vabadele kohtadele
pretendeerivad võistlejad, peavad kinnitama oma osalussoovi tehes registreerimise Eesti

Maleliidu (EML) kalenderplaani veebipõhisel vormil mängija või klubi volitatud esindaja poolt
hiljemalt 01.12.2021. Registreerimisvorm asub aadressil: http://www.maleliit.ee/kalender/
Pärast registreerimise lõpptähtaega avaldatakse finaalturniiride lõplikud koosseisud (10 meest ja
10 naist), varuvõistlejad saavad osaleda vabanevate kohtade olemasolul.
Osavõtumaks
Kõik finaalturniiridel osalevad maletajad on osavõtumaksust vabastatud.
Paremusjärjestuse määramine
Kohtade jagamisel määratakse paremusjärjestus Bergeri koefitsiendi alusel.
Esikoha jagamise korral 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 eeltoodud kriteeriume paremusjärjestuse määramiseks. Tegemist
on esmase kriteeriumiga esikoha määramiseks.
Autasustamine
- kolme paremat meest ja kolme paremat naist autasustatakse Eesti meistrivõistluste medali ja
diplomiga.
- Eesti meeste meistrivõistluste rahalised auhinnad:
I koht
1000€
II koht
800€
III koht
600€
IV koht
500€
V koht
400€
VI koht
200€
VII koht
200€
VIII koht
100€
IX koht
100€
X koht
100€
- Eesti naiste meistrivõistluste rahalised auhinnad:
I koht
800€
II koht
600€
III koht
400€
IV koht
300€
V koht
200€
VI koht
200€
VII koht
200€
VIII koht
100€
IX koht
100€
X koht
100€
- Rahalistelt auhindadelt peetakse kinni tulumaks vastavalt kehtivale seadusandlusele.
- Sponsorite lisandumisel on võimalikud täiendavad auhinnad parematele ja eriauhinnad.
Info
Jooksev info võistluste kohta on EML-i kodulehel: www.maleliit.ee

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendavad turniiri kohtunikud (FA Tarmo
Tuul, Leho Lehes) koostöös EML-i juhatusega.
Malepartii ajal on keelatud kasutada mobiiltelefoni või muud elektroonilist
kommunikatsioonivahendit. Sama perekonna liikmed mängivad omavahel ära esimeses voorus
ehk rakendatakse nn sundloosi.
Võistluse ajal tuleb jälgida ja täita kõiki tol hetkel riigis kehtivaid koroonaviiruse levikust
tingitud piiranguid, ettevaatusmeetmeid ja nõudeid.
Nõue arstliku kontrolli läbimise kohta
Kõik 2021.a. Eesti meistrivõistlustel osalevad sportlased peavad kinnitama, et on läbinud arstliku
kontrolli. Vastav kinnitus tuleb teha online süsteemis sportlase registreerimisel võistlustele (ilma
kinnituseta ei ole võimalik sportlast registreerida).
NB! Mängija arstliku kontrolli läbimise kinnitusega võtab registreerija (klubijuht, sportlane,
lapsevanem, treener) endale vastutuse, et esitatud andmed on õiged.

