Noorte malelaager ja Paul Kerese mälestusfestival Pärnus!
Tallinna Maleklubi korraldab koostöös Pärnu Maleklubiga 31. juulist kuni 6. augustini 2021 taas
noortele treeninglaagri ja Paul Kerese mälestusfestivali.
Malelaagri toimumise kohaks on Pärnu Rannastaadion, mis asub 200 m kaugusel rannast ja 300
m kaugusel Paul Kerese mälestusfestivali võistluspaigast Estonia Resort Hotel & Spa
konverentsikeskuses https://www.spaestonia.ee/resort/konverentsikeskus/
Laagris osalejad elavad 2-s tubades, kus on WC, dušš, televiisor ja WIFI (tingimused on väga
head) https://parnuspordikool.ee/rannastaadion/rannastaadion-hostel/
Laagris teeme malelist tööd, mängime (jalg)palli, korraldame erinevaid teatevõistlusi ja
veedame üheskoos aega. Malelaagri ajal toimuvad Paul Kerese mälestusfestivali programmis
järgmised võistlused:
- 31. juuli P. Kerese mälestusturniir kiirmales;
- 1. august P. Kerese mälestusturniir välkmales;
- 2. - 6. august rahvusvaheline šveitsi süsteemis Keres Open;
- 1. - 6. august – IM ja WIM normiga rahvusvahelised turniirid noormeestele ja neidudele.
Kõik laagris osalejad saavad osa võtta festivali turniiridest soodustingimustel.
Oma tööd planeerime nii, et treenerid saavad võistluste ajal ka laste mängitud partiisid
analüüsida ja vajadusel aidata ettevalmistusega. Kuna Rannastaadionil on laagriks 26 kohta, siis
on osalejate arv piiratud ja kiirematel reageerijatel on eelis.
Laagri maksumus ja tasumise tingimused.
Laagripakett kokku maksab 230€, mis sisaldab majutust (6 ööd), toitlustust 3x päevas (31. juuli
lõuna kuni 6. august hommik), treeningruumide kasutamist, treeningtööd ja head seltskonda.
Malelaagris saavad osaleda kõik noormaletajad üle Eesti (vabade kohtade olemasolul).
Laagris osalemist palume kinnitada hiljemalt 1. maiks 2021, tasudes selleks kuupäevaks Tallinna
Maleklubi arvele SEB Pangas EE541010220237168226 (soovi korral esitame arve) 1/3 laagri
maksumusest (75€). Ülejäänud laagri maksumus (155€) tuleb tasuda hiljemalt 10. juuliks.
Tallinna MK omab koolitusluba ja vanematel on võimalik arvestada laagri maksumusest maha
järgmise aasta tulude deklareerimisel tulumaks.
Registreerumisel alates 2. maist on laagri maksumuseks 255€, millest kohe tuleb tasuda 100€ ja
10. juuliks 155€. Laagris osalemise koha saame kinnitada peale esimese makse laekumist.
Registreerimine ja info.
Laagrisse registreerimine toimub Tallinna MK e-posti aadressil tallinnamaleklubi@gmail.com
Täiendavad küsimused saavad kindlasti vastuse meili teel või telefonil 5142625 (Hendrik Olde).
Kui soovite kindlasti laagris osaleda, siis palun ärge viivitage registreerimisega viimase hetkeni,
vaid andke oma soovist teada esimesel võimalusel – Pärnus on suvel hea majutusega kitsas
NB! 2020. a Paul Kerese festivali leht asub aadressil http://tallinnamaleklubi.ee/keres2020/, kus
on ka Ott Aleksander ja Rainer Raua poolt jäädvustatud fotomaterjal laagrist.

