
RAHVUSVAHELISE MALEPÄEVA NOORTETURNIIRI 

juhend 
 

1. Korraldaja  
20.juulil tähistatakse maailmas rahvusvahelist malepäeva. Eesti Maleliidu korraldusel toimuvad sellel 
päeval noorte kiirturniirid ning kõik soovijad saavad osaleda projektis „Mängi lapsega partii malet“. 
 
2. Aeg ja koht  
„Mängi lapsega partii malet“ ja rahvusvahelise malepäeva noorte kiirturniir toimuvad 20.juulil 2012.a. Paul 
Kerese nim. Malemajas (Vene 29). Ettevõtmised algavad kell 10.45 
 
3. Programm  
A) kell 11   „Mängi lapsega partii malet“ 
B)  kell 12   Kiirturniir ilma reitinguta noormaletajatele (s.a. 2000 ja nooremad) 
C)  kell 12   Kiirturniir, kus võivad osaleda maletajad s.a. 1994 ja nooremad 
 
4. Osavõtjad ja võistluste korraldus  
 

A- „Mängi lapsega partii malet“ – 20.juulil kell 11 toimub P.Kerese Malemajas järjekordne jõukatsumine 
laste ja vanemate vahel. Igale osalejale diplom ja magusad auhinnad AS-lt Kalev ja Premia. Osalejatel 
palume eelnevalt registreeruda meilitsi ja tulla kohale vähemalt kell 10.45. 
 

B- Kiirturniir reitinguta mängijatele - võistlused viiakse läbi šveitsi süsteemis, mängitakse 5 vooru. 
Mõtlemisaeg 15 minutit partiile +  igale käigule lisandub 3 sekundit. Osaleda võivad kõik soovijad, kes ei 
oma Eesti kiir- ja/või tavamale reitingut ning on sündinud 2000. a või hiljem. 
Kõigil EML-i litsentsi omavatel maletajatel on osalemine tasuta (litsentside nimekiri on aadressil: 
http://www.maleliit.ee/reitingud/index.php?akt=10-2 . Litsentsita mängijatele on osavõtumaksuks 1 euro. 
 

C-  Kiirturniir  reitinguga mängijatele  - võistlused viiakse läbi šveitsi süsteemis, mängitakse 5 vooru. 
Mõtlemisaeg 15 minutit partiile +  igale käigule lisandub 3 sekundit. Osaleda võivad kõik soovijad, kes on 
sündinud 1994.a ja hiljem. Turniiril peetakse eraldi arvestust erinevate reitingugruppide järgi. 
Kõigil EML-i litsentsiga maletajatel on osalemine tasuta. Litsentsita mängijatele on osamaksuks 1 euro. 
 
5. Võistluste ajakava  
 

5.1. A- „Mängi lapsega partii malet“ 
10.15-10.45 eelregistreerimine 
11.00-12.00 „Mängi lapsega partii malet“ 
 

5.2. B- ja C- turniir 
11.30-11.45 nimeline registreerimine eelregistreerimise alusel 
12.00-15.45 võistluste avamine ja I – V voor 
16.00  võistluste lõpetamine 
 
6. Eelregistreerimine  
Võistluste paremaks ja kiiremaks korralduseks palume teid eelnevalt registreeruda Eesti Maleliidu e-posti 
aadressil: maleliit@maleliit.ee . Registreerimise palume teha hiljemalt 19.juuliks. 
Täiendav info telefonidel 5251623 (H.Olde). 
 
7. Autasustamine  
A- „Mängi lapsega partii malet“ EML toetab kõiki projektis osalenud liikmesklubisid. Kõigi projektis 
osalevate maletajate vahel loositakse välja 2 iPad-i ning osalevate klubide vahel lähevad jagamisele 
arvutid. Igale osalejale diplom ning magusad auhinnad AS-lt Kalev ja Premia. 
 

B-turniiri  kolme paremat autasustatakse karikaga, samuti karikas parimale neiule. Magusad auhinnad 
kõigile osalejatele. 
C-turniiril  peetakse arvestust kolmes erinevas grupis (reit. kuni 1400; kuni 1600 ja absoluutarvestus). 
Absoluutarvestuse kolmele paremale ning iga grupi parimale maletajale ning parimale neiule on auhinnaks 
karikad. Magusad auhinnad kõigile osalejatele. 
 

Kohtade jagamisel võrdse arvu punktide korral: 
1) omavaheline kohtumine; 
2) iga vooru järgne liidetud punktide summa, selle võrdsusel jäetakse ära I vooru tulemus, jne … ; 

 
8. Majandamine  
Võistlejate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon.  
 
9. Üldist  
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri orgkomitee koos peakohtunikuga. 


