
Eesti Maleliidu litsentsireeglid 
 
 
Eesti Maleliit finantseerib punktis 1 toodud maletajalitsentsi kaudu ametlike Eesti 
noorte ja täiskasvanute meistrivõistluste korraldamist ning tagab järgmised 
teenused:  
 

a) info turniiride toimumise ja turniirijuhendite kohta oma kodulehel  
www.maleliit.ee; 
 

b) operatiivse info turniiride tulemuste kohta ning antud tulemuste arhiveerimise; 
 

c) operatiivse Eesti tava- ja kiirmale reitingute arvestamise koos kaasneva 
statistikaga.   

 
1. Eesti Maleliidu (EML) poolt väljaantavat maletajalitsentsi (edaspidi Litsents) on 
vaja: 
 

1.1. kõigil Eesti täiskasvanute, noorte ja seenioride meistrivõistlustel ja/või 
meistrivõistluste eel(valik)turniiridel osalemisel tava-, kiir- ja välkmales (sh. 
individuaalsetel ja võistkondlikel MV-l osalemisel) ; 
 

1.2. kõigil Eesti reitingu arvestusse minevatel turniiridel tava- ja kiirmales. 
 
 
2. Litsentse on kahte liiki: 
 

2.1. Üheaastase kehtivusega litsents (aastalitsents);  
 

2.2. Ühe võistluse litsents (ühekordne litsents);  
 
 
3. Litsentsitasude suurused ja maksmise kord: 
 

3.1. Aastalitsents on 15 eurot (viisteist eurot). 
 

3.2. Ühekordne litsents on 7,5 eurot (seitse ja pool eurot). 
 

3.3. Kuni 18-aastastel noortel (k.a.) ja vähemalt 60-aasta vanustel seenioridel on 
litsentsitasud vastavalt 7,5 eurot  ja 3,75 eurot (ühe võistluse litsents). Vanuse 
määramisel kehtib sünniaasta. Aastalitsents kehtib kuni jooksva aasta 31. 
detsembrini. Ühe võistluse litsents kehtib vaid sellel konkreetsel võistlusel, mille 
eest on litsents tasutud. 
 

3.4. Alapunktides 3.1. – 3.3. litsentsitasud kehtivad Eesti Maleliidu liikmesklubide 
liikmeteks olevatele maletajatele, kes kalendriaasta jooksul võistlevad 
litsentsitasu maksnud klubi eest ning litsentsitasu makstakse Eesti Maleliidule 
läbi klubi. 
 

3.5. Kui litsentsitasu Eesti Maleliidule tasub maletaja ise ja/või litsentsitasu 
maksev klubi ei kuulu EML-i liikmeskonda, siis  on litsentsitasude suurused 
alljärgnevad: 
aastane – 20 eurot, ühekordne litsents – 10 eurot, seenioride ja noorte aastane 
litsents – 10 eurot ja ühekordne litsents – 5 eurot. 
 



3.6. Litsentsitasu makstakse kas sularahas EML kassasse või ülekandega EML 
arvelduskontole nr. 100 520 328 150 07 SEB Pangas enne võistluse algust. 
 

3.7. Kui maletaja ei oma kehtivat litsentsi, siis tal ei lubata osaleda Eesti MV-te 
egiidi all toimuvatel turniiridel. 
 

3.8. Kui maletaja ei oma kehtivat litsentsi Eesti meistrivõistlustest erinevatel 
reitingu arvestusse minevatel turniiridel, siis tuleb konkreetse võistluse korraldajal 
või turniiritabeli reitingute arvestuseks esitajal tasuda Eesti Maleliidule iga 
litsentsita maletaja eest a`1 euro reitingute arvestamiseks (näiteks: kui võistlusel 
osaleb kokku 50 mängijat ning neist 10 ei oma võistluste hetkel kehtivat litsentsi, 
siis tuleb võistluse korraldajal tasuda EML-le 10 eurot, et võistluse tulemuste 
alusel arvestatakse reitinguid). 
 

3.9. Kui korraldaja poolt esitatakse reitingute arvestamiseks turniiritabel, kus 
vähem kui 25% osalejatest omab Eesti kiir- ja/või tavamale reitingut, siis 
rakendatakse nende turniiride põhjal reitingute arvestamisel tasu X eurot iga 
litsentsita mängija kohta. Siinjuures on X=0,4 eruot kiirmale  ja X=0,2 eurot 
tavamale arvestuseks. 

 
 
4. Pärast litsentsitasu laekumist, kantakse EML reitingute nimekirjades mängija ette 
vastav märge, mis kinnitab litsentsi olemasolu. EML juhatus avaldab aastalitsentsi 
omavate mängijate nimekirja EML koduleheküljel http:// www.maleliit.ee/  
 
 
5. Litsentsitasude suuruse määrab EML üldkoosolek. 
 
 
6. Punktis 1 nimetatud võistlustel on korraldaja kohustatud mängijaid teavitama 
(näiteks võistlusjuhendi kaudu) käesolevatest litsentsireeglitest. 
 
 
7. Eesti Maleliidu liige (edaspidi Klubi) peab igal aastal hiljemalt 31. jaanuariks 
esitama EML-le klubi liikmete nimekirja, milles peavad sisalduma vähemalt 
alljärgnevad andmed: 
Klubi liikme nimi, isikukood/sünniaeg, aadress, klubisse astumise aeg. Lisaks tuleb 
ära näidata klubi juhatuse liikmed ja nende kontakttelefonid /e-posti aadressid. 
Samuti tuleb klubi poolt saata 31. jaanuariks EML-le nimekiri mängijatest, kelle eest 
tasub jooksva aasta litsentsitasu klubi. 
 
 
8. Käesolevad litsentsireeglid hakkavad kehtima 01.01. 2012. a. 
 
 
Litsentsitasude suurused 2012. aastaks on kinnitanud EML üldkoosolek 20. 
novembril  2011. aastal. 


