EESTI MALEKLUBIDE 2022.a. MEISTRIVÕISTLUSED
Juhend
1. VÕISTLUSTE EESMÄRK JA KORRALDAJA.
Selgitada 2022. aasta Eesti maleklubide meistrid meeskondlikus ja naiskondlikus arvestuses.
Võistlused korraldab Eesti Maleliit.
2. AEG JA KOHT.
Võistlused toimuvad 14.-16. oktoobril 2022.a. Tallinnas, Paul Kerese malemajas (Vene tn 29).
Algus 14. oktoobril 2022.a. kell 15:00, võistkonna esindaja-kapten peab olema võistluspaigas kell
14:30.
3. KORRALDAMINE.
Korraldatakse kaks eraldi turniiri – meestele ja naistele. Võistkonna suuruseks on meeskondlikul
turniiril kuni kaheksa mängijat (kuus põhivõistlejat ja kaks varumängijat) ja naiskondlikul turniiril
kuni viis mängijat (neli põhivõistlejat ja üks varumängija). Meeskondlik turniir toimub, kui sellel
osaleb vähemalt kolm (3) võistkonda ja naiskondlik turniir toimub, kui sellel osaleb vähemalt kolm
(3) võistkonda.
Turniirid viiakse läbi eelduslikult viie vooruga. Mõtlemisaeg on 1 tund 30 min. 40-le käigule ning
15 min. partii lõpuni + 30 sek. igale käigule mõlemale vastasele alates esimesest käigust. Vooru
pikkus ~4,5 tundi.
Sõltuvalt osavõtjate arvust toimuvad meeste ja naiste võistlused järgmiselt:
a) šveitsi süsteemis – 5 vooru (kui võistkondi on vähemalt 9);
b) ringsüsteemis (kuni 8 võistkonna korral);
Kui võistkondi on 7 või 8, viiakse läbi kaks poolfinaali (A-poolfinaal 1,4,5,8 ja B-poolfinaal
2,3,6,7). Mõlemast poolfinaalist pääseb finaali kaks paremat võistkonda. Omavahelise matši
tulemus poolfinaalis läheb finaalis arvesse. Poolfinaalide 3. ja 4. koha omanikud selgitavad välja
kohad 5.-8., kus samuti arvestatakse omavahelise kohtumise tulemust poolfinaalis. Kui võistkondi
on 6 või vähem, peetakse võistlus ringsüsteemis.
Turniiride lõplik voorude arv ja võistlussüsteem otsustatakse võistluspäeval võistluste korraldaja
esindaja ja peakohtuniku poolt vastavalt saabunud võistkondade arvule.
4. OSAVÕTJAD.
Osaleda võivad kõik võistkonnad, kes tasuvad eelregistreerimisel osavõtumaksu. Osavõtumaks on
10 eurot iga võistkonna liikme kohta. Kõik võistkonnad, kes registreeruvad pärast 12. oktoobrit
2022, peavad maksma osavõtumaksu 15 eurot iga võistkonna liikme kohta. Võistkondade
eelregistreerimise arvestuse aluseks on tähtajaks (12. oktoober) tasutud osavõtumaks.
Osavõtumaksu saab tasuda Eesti Maleliidu arveldusarvele SEB-pangas, a/a
EE331010052032815007. Võistkondade koosseisud palume saata EML-i e-posti aadressil:
maleliit@maleliit.ee hiljemalt 12. oktoobriks.
Võistkonna kirjalikul eelregistreerimisel tuleb mängijad registreerida laudade järjestuses, milline
säilib kogu võistlustsükli vältel. Mängijate vahetus erinevateks matšideks toimub libisevuse
põhimõttel. Igas võistkonnas võivad mängida antud klubi liikmed, kes on eelnevalt Eesti
Maleliidule saadetud klubi liikmete nimekirjas. Võistkonnas võivad mängida kaks nn.
„külalismängijat“, kes ei ole klubi liikmed, kuid seda tingimusel, et nad ei ole registreeritud
võistlusteks mõne teise võistkonna koosseisus. Üks klubi võib välja panna kuni kaks meeskonda ja
kuni kaks naiskonda. Informatsioon võistluste kohta e-posti aadressil: maleliit@maleliit.ee
Kõik Eesti meistrivõistlustel osalevad maletajad peavad omama kehtivat litsentsi. Litsentsitasud on
kinnitatud Eesti Maleliidu 29.06.2021 üldkoosolekul alljärgnevalt: 20€ maletaja aastalitsents ning
alla 18-aastastele ja üle 65-aastastele 10€ aastalitsents. Litsentsi eest saab tasuda ülekandega Eesti
Maleliidu arveldusarvele nr. EE331010052032815007 SEB-pangas. Litsentsitasud peavad olema
üle kantud samuti hiljemalt 12. oktoobriks.

5. PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE.
Paremusjärjestuse määramise aluseks on:
1. matšipunktid (võit 2, viik 1);
2. partiipunktid;
3. omavaheline kohtumine;
4. Sonneborn-Bergeri süsteem.
NB! Kui ülaltoodud lisanäitajate alusel paremusjärjestus Eesti meistrivõistluste medalite välja
andmiseks ei selgu, siis antakse medalikohtade jagamise korral välja mitu kuld/hõbe/pronks
medalit.
6. AUTASUSTAMINE.
Võistluste kolme paremat võistkonda meeskondlikus ja naiskondlikus arvestuses autasustatakse
Eesti meistrivõistluste medali ja diplomiga. Meeskondlikus arvestuses esikohale tulnud klubi saab
aastaks oma valdusesse klubide meistrivõistluste rändkarika.
7. LISAKS.
Võistlejatega seotud komandeerimiskulud kannab lähetav organisatsioon. Kohtunike tegevuse
korraldab Eesti Maleliit.
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri korraldaja koostöös
kohtunikega. Võistluste tulemused lähevad FIDE ja Eesti reitingu arvestusse.
NB! 1) Võistkonna esindaja-kapten peab võistluste peakohtunikule (vastutavale kohtunikule)
esitama võistlejate nimelise ülesandmislehe konkreetseks matšiks vähemalt 15 minutit enne
ajakavas märgitud vooru algust. Juhul, kui ülesandmislehte ei esitata, peab võistkond mängima
põhikoosseisuga, milline on esitatud võistlusteks registreerimisel, s.o. 12. oktoobriks 2022.
2) Vastavalt FIDE reeglite ja turniirimääruste komitee otsusele on mobiiltelefonide kasutamine
mängu ajal mistahes viisil keelatud ja toob mobiiltelefoni kasutajale kaasa kaotuse.
3) Kui kohajagajate hulgas on võistkondi, kes on olnud mingis voorus vaba, siis arvestatakse, et nad
on selles voorus teinud kõigil laudadel viigi.
Nõue arstliku kontrolli läbimise kohta:
Kõik 2022.a. Eesti meistrivõistlustel osalevad sportlased peavad kinnitama, et on läbinud arstliku
kontrolli ja nende tervislik seisund lubab võistlustel osalemist. Vastav kinnitus tuleb teha online
süsteemis sportlase registreerimisel võistlustele (ilma kinnituseta ei ole võimalik sportlast
registreerida).
Info tervisekontrolli võimalustest: https://terviseuuringud.ee/noorsportlaste-tervisekontroll/ NB!
Mängija arstliku kontrolli läbimise kinnitusega võtab registreerija (sportlane, lapsevanem, treener)
endale vastutuse, et esitatud andmed on õiged.

