Hiiumaa Suvi 2011 maleturniir
Juhend

1. Võistluse korraldaja
Võistluse korraldab Hiiumaa Maleklubi koostöös Eesti Male Toetusühinguga.
Võistlus kuulub Paul Kerese 95. sünniaastale pühendatud ja Eesti Male Toetusühingu poolt
organiseeritud maleturniiride sarja, lisainfo http://www.eestimale.ee/sari2011/.
2. Aeg ja koht
Turniir viiakse läbi 8.-10. juulini 2011. a. Kärdla Kultuurikeskuses (asukoht Kärdla
keskväljakul, aadress Rookopli 18 - http://www.rookopli.ee/www/).
3. Registreerimine
Eelregistreerimine teostada kuni 7.07.2011.a. eelistatult e-mailile malegold7@gmail.com või
telefonil 53496452 (Margus Sööt).
Lõplik registreerimine turniirile 8. juulil 2011. a. mängupaigas hiljemalt 19.15-ni. Turniiri
esimene voor mängitakse 8. juulil 2011. a. algusega kell 19.30. Hilinejaid mängima ei võeta!
4. Osavõtjad
Turniiril võivad osaleda kõik maletajad, kes on õigeaegselt registreerunud.
Osavõtumaks on 10.- EURi täiskasvanud võistleja ja 7.- EURi noore (sünniaastaga 1995 ja
nooremad) või veterani (sünniaastaga 1951 ja vanemad) kohta ning see tasutakse
võistluspaigas korraldajale. Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid
(GM/WGM) ja rahvusvahelised meistrid (IM/WIM) ning Hiiumaa maletajad. Osavõtjate
lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.
Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on
võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu
13.- EURi.
5. Turniiri korraldus
Võistlus viiakse läbi individuaalturniirina šveitsi süsteemis ühtses grupis. Kokku mängitakse
5 vooru. Ajakontroll ühele mängijale: I voor 45 minutit partii lõpuni, II-V voor 75 minutit
partii lõpuni + igale käigule lisandub 30 sekundit (alates avakäigust).
Turniiri ajakava:
8. juuli kell 19.30 – I voor;
9. juuli kell 11.00 – II voor; kell 16.00 – III voor;
10. juuli kell 9.00 – IV voor; kell 13.00 – V voor.

Võistluse lõpetamine toimub vahetult pärast viimase vooru lõppu.
Paremusjärjestuse määrab kogutud punktide summa. Võrdsete punktide korral kahel või
enamal maletajal selgitatakse turniiri paremusjärjestus alljärgnevalt:
a) Buchholzi koefitsient (vastaste punktide summa)
b) Buchholz ilma nõrgima vastaseta
c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.
Käikude ülesmärkimine on kohustuslik kuni partii lõpuni. Loosimiseks kasutatakse
arvutiprogrammi.
6. Autasustamine
Korraldajad autasustavad I...V koha võitnuid, parimat naismängijat ja parimat veterani
(vanusega üle 60-a ehk sünniaastaga 1951 ja vanemad) rahaliste auhindadega.
Rahalised auhinnad toetuste ja sponsorluse korras on minimaalselt järgmises väärtuses:
- I koht
100 EURi,
- II koht
70 EURi,
- III koht
60 EURi,
- IV koht
50 EURi,
- V koht
40 EURi,
- parim naismängija 40 EURi,
- parim veteran
40 EURi.
Samuti autasustatakse parimat noormängijat vanuses kuni 16 aastat (sünniaastaga 1995 ja
nooremad), parimat mängijat reitinguga kuni 2200, kuni 1900 ja kuni 1600 ning kolme
paremat Hiiumaa maletajat esemeliste auhindadega ja/või diplomitega.
Korraldajad peavad meeles turniiril osalejaid ka loositavate üllatusauhindadega.
Korraldajad jätavad endale õiguse piirata ühele isikule üle ühe auhinna saamise võimalust ja
laiendada auhinnafondi.
7. Majandamine
Võistleja lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja ise.
Info majutusvõimaluste kohta leiab: http://www.hiiumaa.ee/ Soovitav on majutus aegsasti
broneerida.
8. Üldist
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri orgkomitee koos
peakohtunikuga.
Mobiiltelefonid peavad mängu ajal olema välja lülitatud või hääletud.
Võistluste peakohtunik: IA Lembit Vahesaar.

