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Lähinaabrite litsentseeritud kohtunikud

IA FA NA kokku

Eesti 2 4 8 14

Läti 3 1 13 17

Leedu 3 2 17 22

Soome 8 3 23 34

Rootsi 10 1 71 82



Artikkel 1. Sissejuhatus

Välja antakse tiitleid IA ja FA.
Artikkel 1.1.3.

Tiitlid on eluaegsed, alates registreerimise kuupäevast.
Artikkel 1.1.4.



Artikkel 2. Üldised reeglid

Formaat : šveitsi süsteem, ringsüsteem või muu.

Tase : maailma, euroopa, rahvuslik MV.

Tüüp : individuaalne või võistkondlik.

Sertifikaadid: normi sertifikaatide arv.

Normid : normide arv, mida saab esitada oma taotlus-

tes.

Artikkel 2.1.1.



formaat tase tüüp sertifikaadid normid

kõik maailma kõik piiramatu piiramatu

kõik Euroopa kõik piiramatu piiramatu

šveits rahvusv. kõik 1s / 50 m piiramatu

ring rahvusv. kõik max 2 piiramatu

šveits Eesti MV ind / võistk. (tk) 1s / 50m max 2

ring Eesti MV ind / võistk. (tk) max 2 max 2

kiirmale MM/EUR kõik piiramatu max 1



Eesti võistkondlikud (esiliiga) MV läheb normina ar-

vesse, kui

1) min 4 lauda võistkonnas;

2) min 10 võistkonda;

3) min 60% mängijatest FIDE reitinguga;

4) min 5 vooru.

Artikkel 2.1.2.



Normide hulgas peab olema

2 erinevas formaadis turniire (šveits, ring, võistkondlik);

ainult šveits võib olla siis, kui vähemalt üks neist on sel-

line: rahvusv. FIDE reitinguturniir, vähemalt 100 män-

gijat, vähemalt 30% FIDE reitinguga, vähemalt 7 vooru.

Artikkel 2.1.3.

Tiitli taotleja peab olema vähemalt 21-aastane.
Artikkel 2.1.4.



Artikkel 3. Nõuded FIDE kohtunikule (FA)

Laialdased teadmised FIDE malekoodeksist, turniiri-

määrustest, šveitsi süsteemis paarimisest.

Artikkel 3.1.

Täielikult erapooletu kogu oma karjääri vältel.
Artikkel 3.2.

Piisavad oskused vähemalt ühes ametlikus FIDE keeles.
Artikkel 3.3.



Oskama ümber käia erinevate elektrooniliste malekella-

dega.

Artikkel 3.4.



Peab olema töötanud kohtunikuna vähemalt kolmel FI-

DE reitinguturniiril (võib olla ka rahvuslik võistlus).

Lisaks peab ta osalema ühel FIDE kohtunike seminaril

ning läbinud vastava eksami tulemusega vähemalt 80 %.

FIDE turniir läheb arvesse, kui ringsüsteemis 10 ja roh-

kem mängijat, topeltringis 6 ja rohkem mängijat, šveitsi

süsteemis turniiril 20 ja rohkem mängijat.

Artikkel 3.5.



Matšikohtunik Maleolümpial võrdub ühe normiga. Sel-

liseid norme võib olla maksimaalselt üks.

Artikkel 3.7.

Peakohtunik või peakohtuniku abi kiirmale või välkmale

FIDE reitinguarvestusega turniiril võrdub ühe normiga.

Selliseid norme võib olla ainult üks.

Minimaalselt 30 mängijat ja minimaalselt 9 vooru.

Artikkel 3.8.



Artikkel 4. Nõuded rahvusvahelisele kohtunikule

(IA)

Laialdased teadmised FIDE malekoodeksist, turniiri-

määrustest, šveitsi süsteemis paarimisest, FIDE tiitli-

määrustest ja FIDE reitingusüsteemist.

Artikkel 4.1.

Täielikult erapooletu kogu oma karjääri vältel.
Artikkel 4.2.



Piisavad oskused inglise keeles, minimaalselt suhtlusta-

sandil, lisaks maleväljendid FIDE teistes ametlikes keel-

tes.

Artikkel 4.3.

Oskus töötada arvutiga (tavakasutaja tasemel), paari-

misprogrammid, Word, Excel ja e-mail.

Artikkel 4.4.

Oskama ümber käia erinevate elektrooniliste malekella-

dega.

Artikkel 4.5.



Peab olema töötanud kohtunikuna vähemalt 4 FIDE

reitinguturniiril.

Eesti (M/N) MV finaalturniir, max 2 normi.

Kõik FIDE ametlikud turniirid ja matšid.

Rahvusvahelised normiturniirid.

Rahvusvahelised FIDE reitinguturniirid, min 100 män-

gijat, min 30% FIDE reitinguga, min 7 vooru. Maksi-

maalselt üks selline norm.

Kõik ametlikud MM ja Euroopa MV kiirmales ja välk-

males, täiskasvanute ja juunioride turniirid. Maksimaal-

selt 1 selline norm.

Artikkel 4.6.



Matšikohtunik Maleolümpial võrdub ühe normiga. Sel-

liseid norme võib olla maksimaalselt üks.

Artikkel 4.8.

IA tiitli võib anda ainult FA tiitlit omavale kohtunikule.
Artikkel 4.9.

Kõik normid peavad olema erinevad nendest, mida kasu-

tati FA taotluses ning olema saadud hiljem, kui omistati

FA tiitel.

Artikkel 4.10.

Vähemalt kaks normi peavad olema allkirjastatud eri-

nevate peakohtunike poolt.

Artikkel 4.11.



Artikkel 5. Taotlemise protseduur

Vajalikud dokumendid on IT3 (üks iga normi kohta),

IA1 või FA1 (üks iga normi kohta), tiitli taotluse lõpp-

dokument IA2 või FA2.

Artikkel 5.2.

Aplikatsioonid esitab FIDE sekretariaati föderatsioon,

meil EML. Kõik sertifikaadid peavad olema allkirjasta-

tud peakohtuniku ja föderatsiooni ametniku poolt. Kui

taotlejaks on peakohtunik ise, siis peab dokumendi all-

kirjastama organisaator.

Artikkel 5.2.



Kõik normid peavad olema saadud 6 aastase perioodi

vältel (turniiri algusajad peavad olema selles vahemi-

kus). Seminaril saadud norm kehtib 4 aastat.

Artikkel 5.3.



Artikkel 6. Kohtunike litsents

Aktiivsetelt tiitliga kohtunikelt (IA ja FA) ning rahvus-

likelt kohtunikelt (NA) võetakse litsentsitasu (FIDE rei-

tinguturniiridel).

Artikkel 6.1.

IA ja FA litsents on eluaegne, tingimusel, et kohtunik ei

jää vahepeal passiivseks.

Artikkel 6.2.1.

NA litsents on eluaegne.
Artikkel 6.2.2.



Kui NA saab enda FA, siis tuleb tasuda vastav litsent-

sitasu.

Artikkel 6.2.3.

Kui kohtunik suurendab ainult oma kategooriat

(A,B,C,D), siis tuleb tasuda vaid kategooriaid eristav

summa.

Artikkel 6.2.4.



Litsentsitasud on järgmised:

(a) 300 EUR - A kategooria IA;

(b) 200 EUR - B kategooria IA;

(c) 160 EUR - C kategooria IA;

(d) 120 EUR - C kategooria FA;

(e) 100 EUR - D kategooria IA;

(f) 80 EUR - D kategooria FA;

(g) 20 EUR - NA.

Artikkel 6.3.



Litsentsitasu maksmata jätmise korral arvatakse isik FI-

DE kohtunike nimekirjast välja.

Artikkel 6.4.

Kõikidel FIDE reitinguarvestusse minevatel turniiridel

peavad kõik kohtunikud omama litsentsi.

Artikkel 6.6.

Passiivseks jäänud kohtunik loetakse litsentsi mitteoma-

vaks. Aktiivsuse saab taastada, tasudes uuesti litsentsi-

tasu.

Artikkel 6.7.



LISAD. Kohtunike aktiivsus

IA loetakse passiivseks, kui ta kahe aasta jooksul ei osa-

le ühelgi rahvusvahelisel turniiril, punktis 4.6 loetletud

turniiridel.

Artikkel 1.3.

FA loetakse passiivseks, kui ta kahe aasta jooksul ei osa-

le ühelgi FIDE reitinguturniiril, punktis 3.5 loetletud

turniiridel.

Artikkel 1.4.



Passiivne IA või FA loetakse aktiivseks, kui nad osale-

vad vähemalt kahel vastaval turniiril (rahvusvaheline

IA jaoks ja FIDE reitinguturniir FA jaoks), lisaks peab

heakskiidu saama FIDE Kohtunike komisjonilt.

Artikkel 2.2.


