EESTI KLUBIDE 2022.a. VÄLKMALE MEISTRIVÕISTLUSED
Juhend
1. VÕISTLUSTE EESMÄRK JA KORRALDAJA.
Selgitada 2022. aasta Eesti klubide välkmale meister. Võistluse korraldab Eesti Maleliit.
2. AEG JA KOHT.
Võistlused toimuvad 24. juulil 2022. aastal algusega kell 14:00 Tallinnas, Paul Kerese malemajas
(Vene tn 29). Võistlema lubatakse võistkonnad, millised on võistluspaigas hiljemalt kell 13:45.
3. KORRALDAMINE.
Võistlused viiakse läbi šveitsi süsteemis ajakontrolliga 3 minutit partiile + 2 sekundit igale käigule
ning sõltuvalt osalevate võistkondade arvust mängitakse 9-11 vooru.
NB! Kui võistlustel osaleb kokku kuni 14 võistkonda, siis toimuvad võistlused ringsüsteemis.
Võistkonna keskmise reitingu arvestuse aluseks on võistkonna nimekirjas registreeritud mängijate
keskmine reiting. Arvestatakse Eesti välkmale reitinguid, nende puudumisel FIDE reitinguid.
4. OSAVÕTJAD.
Osaleda võivad kõik võistkonnad, kes tasuvad eelregistreerimisel osavõtumaksu. Osavõtumaks on
10 eurot iga võistkonna liikme kohta. Kõik võistkonnad, kes registreeruvad pärast 22. juulit 2022,
peavad maksma osavõtumaksu 15 eurot iga võistkonna liikme kohta. Võistkondade
eelregistreerimise arvestuse aluseks on tähtajaks (22. juuli) 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 22.
juuliks. Võistkonna suuruseks on kuni viis mängijat (neli võistlejat ning üks varumängija, kes saab
asendada konkreetsel laual mängivat põhivõistlejat). Igas võistkonnas võivad mängida antud klubi
liikmed, kes on eelnevalt Eesti Maleliidule saadetud klubi liikmete nimekirjas. Võistkonnas võib
mängida üks nn. „külalismängija“, kes ei ole klubi liige, kuid seda tingimusel, et ta ei ole
registreeritud võistlusteks mõne teise võistkonna koosseisus. Ühel aastal saab mängija Eesti
võistkondlikel meistrivõistlustel esindada ainult ühte klubi. Üks klubi võib välja panna kuni neli
võistkonda. 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 käesolevaks aastaks alljärgnevalt: 20 eurot
aastalitsents täiskasvanutele ning 10 eurot aastalitsents alla 18-aastastele ja üle 65-aastastele.
Litsentsi eest saab tasuda ülekandega Eesti Maleliidu arveldusarvele nr. EE331010052032815007
SEB-pangas. Litsentsitasud peavad olema üle kantud samuti hiljemalt 22. juuliks.
5. PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE.
Paremusjärjestuse määramise aluseks on:
1. partiipunktid;
2. matšipunktid (võit 2, viik 1);
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 autasustatakse Eesti meistrivõistluste medali ja diplomiga.
Sponsorite lisandumisel on võimalikud täiendavad auhinnad parematele ja eriauhinnad.

7. LISAKS.
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri korraldaja koostöös
kohtunikega, peakohtunik on FA Tarmo Tuul. Võistluste tulemused lähevad FIDE ja Eesti välkmale
reitingu arvestusse.
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.

