Eesti koolide võistkondlikud meistrivõistlused kiirmales
I Eesmärk
Selgitada Eesti parimad koolid kiirmales alg-, põhi- ja gümnaasiumi vanuseastmes.
II Aeg ja koht
Võistlused toimuvad kahe eraldiseisva turniirina 5. oktoobril 2022.a. (1.-6. klassi turniir) ja 6.
oktoobril 2022.a. (7.-12. klassi turniir) algusega mõlemal päeval kell 11:00 Paul Kerese malemajas,
Vene tn.29, Tallinn.
III Osavõtjad
Osa võtma oodatakse Eesti üldhariduskoolide võistkondi algkooli (1.-6. klass) ja põhikooligümnaasiumi (7.-12. klass) vanuseastmes. Võistkonna suuruseks on 4 mängijat + 1 varumängija,
kes võib asendada konkreetsel laual mängivat võistlejat. Ühte kooli saab esindada kuni kolm
võistkonda mõlemas vanuseastmes.
Põhikooli-gümnaasiumi vanuseastme võistkonnas peab olema vähemalt kaks õpilast 7.-12. klassist.
IV Korraldus
Võisteldakse eraldi kahes vanuserühmas võistkondlike matšidena.
Paremusjärjestuse määrab kogutud partiipunktide arv.
Võrdse arvu partiipunktide korral otsustab:
1) matšpunktide arv;
2) omavaheline kohtumine;
3) parem tulemus kõrgemal laual.
Ajakontroll partiile on 15 min. + 2 sek. käigule. Olenevalt kohale tulnud võistkondade arvust
mängitakse 5-7 vooru šveitsi süsteemis. Kuni 8 võistkonna korral mängitakse ringsüsteemis.
Võistlused viiakse läbi FIDE reegleid järgides.
Võistluse tulemused lähevad Eesti kiirmale reitingu arvestusse.
V Ajakava
Registreerimine 10:15 – 10:45
Avamine 11:00 – 11:15
I – VII voor 11:15 – 16:15
Võistluse lõpetamine 15 minutit pärast viimase vooru lõppu.
VI Autasustamine
Esimesele kohale tulnud võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, teisele ning kolmandale
kohale tulnud võistkonda diplomiga, võistlejaid autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või
pronksmedaliga.
VII Registreerimine
Osavõtust palume teatada hiljemalt 30. septembriks 2022 Eesti Maleliidu e-mailile
maleliit@maleliit.ee, edastades võistkondade koosseisu laudade järjekorras koos võistlejate
sünniaasta ja klassiga. Võistlustel on osavõtumaks a`60€ iga võistkonna kohta (võistkonnas on kuni
5 mängijat). Osavõtumaks tuleb kanda EML-i arvele ühtse summana kogu võistkonna eest (ei
arvestata iga osaleja poolt eraldi kantud summat).
Võistkondade osavõtumaksu palume kanda Eesti Maleliidu arveldusarvele
EE331010052032815007 SEB-pangas hiljemalt 30. septembriks 2022. Tasutud osavõtumaks on
registreerimise aluseks.
Alates 1. oktoobrist on osavõtumaks 80€ iga võistkonna kohta. Kui peale osavõtutasu maksmist
võistkond loobub mängimisest, siis osavõtumaksu ei tagastata. Võistkondade nimeline

kontrollimine eelregistreerimise alusel on vastava võistluspäeva hommikul kell 10:15 – 10:45.
Võistkonna esindajal palume esitada kooli juhtkonna poolt kinnitatud võistkonna nimekiri.
Täiendav informatsioon korraldaja e-postil: maleliit@maleliit.ee
VIII Majandamine
Osavõtuga seotud kulud kannab võistkonna lähetaja. Autasustamise ja võistluste tehnilise
läbiviimise kulud kannab Eesti Maleliit.
IX Üldist
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab peakohtunik koostöös EMLi juhatusega.

