
IX Viimsi valla malefestivali noorteturniir 
 

Juhend 

I Malefestivali formaat 

Korraldatakse viis eraldi noorteturniiri: kuni 14-aastastele (sünniaastaga 2007 ja nooremad), 

kuni 12-aastastele (sünniaastaga 2009 ja nooremad), kuni 10-aastastele (sünniaastaga 2011 ja 

nooremad), kuni 8-aastastele (sünniaastaga 2013 ja nooremad) ja kuni 6-aastastele 

(sünniaastaga 2015 ja nooremad). 

 

II Aeg ja koht 

Võistlused toimuvad 4. detsembril 2021.a. algusega kell 11:00 Viimsi Kooli suure 

õppehoone aatriumis, aadressil Randvere tee 8, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harjumaa. 

Võistlema lubatakse noormaletajad, kes on võistluspaigas hiljemalt kell 10:45. Kohapeal on 

lastele suupisted, kringlid ja küpsised koos tee- ja kohvilauaga. 

 

III Registreerimine ja osalustasu 

Eelregistreerimine teostada hiljemalt 2. detsembriks 2021.a. Eesti Maleliidu kalenderplaani 

juures http://www.maleliit.ee/kalender/ või telefonil 53496452 (Margus Sööt) teatades SMS-

sõnumiga osaleja nime ja sünniaasta. 

Tähtaegselt eelregistreerunud võistlejatel on osalustasu 3 eurot, mis tasutakse võistluspaigas 

kohapeal. Korraldava klubi Viimsi Maleselts Apones treeningutel osalejad on osalustasust 

vabastatud. Kui osaleja ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on 

võistluspaika tulnud maletajal vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda 

osavõtutasu 5 eurot. 

 

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused 

Iga vanusegrupi noorteturniiril mängitakse 5 vooru šveitsi süsteemis ajakontrolliga 15 minutit 

+ 3 sekundit igale käigule mõlemale mängijale partii lõpuni. 

Kõige nooremate, kuni 6-aastaste võistluse formaat (voorude arv) otsustatakse korraldajate ja 

kohtunike poolt kohapeal lähtuvalt osalejate arvust. 

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. 

Vaba vooru eest arvestatakse võistlejale ½ punkti. 

 

V Ajakava 

Registreerimine võistluspaigas 10:15 – 10:45. 

Võistluste avamine 11:00. 

I – V vooru läbiviimine vahetult pärast avamist. 

Võistluste lõpetamine vahetult pärast viimase vooru lõppu. 

 

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


VI Autasustamine 

Korraldajad autasustavad iga vanusegrupi I...III koha võitnuid nii poiste kui tüdrukute 

arvestuses esemeliste auhindadega (auhinnalaual valikus mänguasjad: LEGO-d, lauamängud, 

pusled, raamatud jms), medalitega ja diplomitega ning iga vanusegrupi üldarvestuse võitjat 

võitjakarikaga. Samuti on auhinnad iga vanusegrupi parimatele Viimsi noormaletajatele. 

 

VII Majandamine 

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse 

korras ja osavõtumaksudest. Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või 

võistleja. 

 

VIII Üldist 

Võistluse korraldab ja viib läbi Viimsi Maleselts Apones, koostöös MTÜ-dega Viimsi 

Mõttesport, Eesti Male Toetusühing ja Eesti Maleliit. Võistluse korraldust on toetanud Viimsi 

Vallavalitsus. 

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendavad korraldajad koostöös kohtunikega. 


