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KOONDVÕISTKONNA KOMPLEKTEERIMISE PÕHIMÕTTED: 
 

- maleolümpiaks (2012 ja 2014) 
- Euroopa võistkondlikeks meistrivõistlusteks (2013) 
 

TIPPMALETAJATE FINANTSEERIMISE PÕHIMÕTTED: 
 

- Tippmaletajate võistlustegevuse toetamine aastatel 2012-2014. 
 
 

1. maleolümpia koondvõistkonna koosseisu komplektee rimine  
 

a) Meeskond: 
- maleolümpia toimumise aasta 1. jaanuari seisuga kõrgeimat FIDE reitingut omav 

tegevmaletaja tingimusel, et ta osaleb jooksva aasta Eesti meistrivõistlustel; 
- maleolümpia toimumise eelneva aasta Eesti meeste MV-te esimene koht; 
- maleolümpia toimumise aasta Eesti meeste MV-te esimene ja teine koht ; 
- üks koht koondvõistkonnas kinnitatakse Eesti Maleliidu juhatuse poolt ning juhatuse 

otsus tehakse koondises koha omandanud nelja võistleja ettepanekul. Koondvõistkonna 
viienda liikme määramisel tuleb arvestada järgmiste tingimustega: mängija viimaste 
aastate sportlikke tulemusi (eelkõige rahvusvahelistel võistlustel); mängija aktiivsust 
tegevmaletajana; mängija FIDE reitingut ja selle muutust viimastel aastatel; mängija 
isikuomadusi ja sobivust võistkonda). Võistkonna liikmete ettepanekul koondvõistkonda 
kinnitatud maletaja peab kindlasti osalema kas maleolümpia toimumise eelsel või 
maleolümpia toimumise aastal Eesti meeste meistrivõistlustel;  

- kui inimene kvalifitseerub koondvõistkonda mitme erineva kriteeriumi alusel, siis 
vabaneva(te)le kohtadele toimub kvalifitseerumine maleolümpia toimumise aasta Eesti 
MV-te paremusjärjestuse alusel .  

 
b) Naiskond: 
- maleolümpia toimumise aasta 1. jaanuari seisuga kõrgeimat FIDE reitingut omav 

tegevmaletaja tingimusel, et ta osaleb jooksva aasta Eesti meistrivõistlustel; 
- maleolümpia toimumise eelneva aasta Eesti naiste MV-te esimene koht; 
- maleolümpia toimumise aasta Eesti naiste MV-te esimene ja teine koht ; 
- üks koht koondvõistkonnas kinnitatakse Eesti Maleliidu juhatuse poolt ning juhatuse 

otsus tehakse koondises koha omandanud nelja võistleja ettepanekul. Koondvõistkonna 
viienda liikme määramisel tuleb arvestada järgmiste tingimustega: mängija viimaste 
aastate sportlikke tulemusi (eelkõige rahvusvahelistel võistlustel); mängija aktiivsust 
tegevmaletajana; mängija FIDE reitingut ja selle muutust viimastel aastatel; mängija 
isikuomadusi ja sobivust võistkonda). Võistkonna liikmete ettepanekul koondvõistkonda 
kinnitatud maletaja peab kindlasti osalema kas maleolümpia toimumise eelsel või 
maleolümpia toimumise aastal Eesti naiste meistrivõistlustel;  

- kui inimene kvalifitseerub koondvõistkonda mitme erineva kriteeriumi alusel, siis 
vabaneva(te)le kohtadele toimub kvalifitseerumine maleolümpia toimumise aasta Eesti 
MV-te paremusjärjestuse alusel .  

 
 

2. Euroopa võistkondlike meistrivõistluste koondvõi stkonna komplekteerimine 
juhuks, kui võistkond lähetatakse tiitlivõistlusele . 

 
Euroopa võistkondlike meistrivõistluste koondvõistkonna komplekteerimisel on samad 
tingimused, mis maleolümpia koondvõistkonna komplekteerimisel. 
 
 
NB!  Kõigi koondvõistkonnas koha taganud maletajate võimaliku individuaalse 
ettevalmistuse toetamise esimeseks kriteeriumiks maleliidu poolt on võistleja osalemine 
konkreetse tiitlivõistluse toimumise aasta Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel. Samuti 
on prioriteediks maletajate toetamine rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemisel. 


