IDA-VIRUMAA LAHTISED ESIVÕISTLUSED
2007
1. Võistluse korraldaja:
Võistluse korraldab SK Valge Ratsu koostöös Ida-Virumaa Spordiliiduga ja Eesti Maleliiduga.
2. Aeg ja koht:
Turniir viiakse läbi 26.10-28.10.2007 a. Kohtla-Järve malesaalis (Järveküla tee, 44)
3. Võistluste ajakava:
Reede, 26.10.2007
kuni 13.30 – registreerimine
kell 14.00-15.30 – I voor
kell 15.45-17.15 – II voor

Laupäev, 27.10.2007
kell 10.00-12.30 – III voor
kell 12.40-15.10 – IV voor
kell 15.30-18.00 – V voor

Pühapäev, 28.10.2007
kell 10.00-12.30 – VI voor
kell 12.45-15.15 – VII voor
kell 15.30 Lõpetamine

4. Eelregistreerimine:
Osavõtusoovist teatada hiljemalt 23.10.2007. a. telefonidel 58004101 või e-mailiga valgeratsu@mail.ru
(Svetlana Pritulina)
5. Osavõtjad:
Võistlusest osavõtumaks maletajatele, kes on oma osavõtust teatanud hiljemalt 23.10.2007 a. on 50.krooni. Noortel (kuni s.1989), seenioridel (s.1947), naistel ja K-Järve maletajatel on osavõtumaks 30.krooni. Maletajatele, kes registreeruvad pärast 23.10.2007. on osavõtumaks 80.- krooni, ning soodustust
omavatel võistlejatel 50.- krooni. 2006.aasta meister Tõnu Rauk on osavõtumaksust vabastatud. SK Valge
Ratsu liikmed on osavõtumaksust vabastatud.
6. Turniirikorraldus:
Võistlus viiakse läbi šveitsi süsteemis individuaalturniirina. Mängitakse 7 vooru.
Mõtlemisaeg: 2 esimest vooru mängitakse ajakontrolliga 45 min. partii lõpuni mõlemale mängijale, 3-7
voorus on 1t.15min. partii lõpuni mõlemale mängijale. Võistlus kuulub EML poolt korraldatava 2007.a.
nädalalõpututurniiride sarja koosseisu. Lisanäitajad võrdsete punktide korral:
-Bucholzi koefitsent, -progress, -Mbucholtz.
7. Majandamine:
Võistlejate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon. Majutamine on: (Järveküla tee, 44 SpordiKeskus)
ja (Spordi,2). Öö maksumus 80 eek (võistleja oma voodipesu – 60 eek.). Mitte tähtaegse registreerimise
korral majutust ei garanteerita.
8. Autasustamine:
Autasustamine toimub mõlemal turniiril eraldi. Võistluste kolme paremat võistlejat autasustatakse
diplomi, medali ja rahalise auhinnaga ( Esikoha auhind on 500.- krooni). Eriauhinnad (parim noor, parim
naine, parim seenior ja parim K-Järve maletaja) antakse välja juhul, kui nimetatud võistlusrühmades
osaleb vähemalt viis maletajat. Võrdsete punktide korral auhonnad jagamisele ei kuulu. Ükski võistleja ei
saa üle ühe auhinna.
9. Uldist:
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri orgkomitee koos peakohtunikuga.
Peakohtunik on Svetlana Pritulina.

