
IDA-VIRUMAA  2020. a LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED MALES 

 

  1. Võistluse korraldaja: Võistluse korraldab Kohtla-Järve SS Kalev / SK Diagonaal koostöös 

Ida-Virumaa Spordiliiduga ja Eesti Maleliiduga.  

  2. Aeg ja koht: Turniir viiakse läbi  28.11.- 29.11.2020. a. Kohtla-Järve malesaalis 

(Järveküla tee, 44).  

  3. Võistluste ajakava:  

Laupäev,  28.11.2020. a. kell 10.00 – kuni 10.45 – registreerimine.  I voor kell 10.55  

Pühapäev,  29.11.2020. a. IV voor kell 10.30 

Lõpetamine pärast viimast 6.vooru  

 4. Eelregistreerimine: Osavõtusoovist teatada hiljemalt   24.11.2020.a. 

http://www.maleliit.ee/kalender/  

 5. Osavõtjad: Võistlusest osavõtumaks maletajatele, kes on oma osavõtust teatanud hiljemalt    

24.11.2020.a. on 5.- euro. Maletajatele, kes registreeruvad pärast   24.11.2020.a. on 

osavõtumaks  6 euro. 

 6. Turniiri korraldus: Võistlus viiakse läbi šveitsi süsteemis individuaalturniirina. Mängitakse 

ühises grupis.  Mängitakse 6 vooru.  

Mõtlemisaeg: 2 esimest vooru mängitakse ajakontrolliga 20 min. mõlemale vastasele/10sek. 

käik (vooru pikkus 1 tundi), 3-6 voorus on 45 min. mõlemale vastasele/15sek. käik (vooru 

pikkus 2 tundi). Lisanäitajad võrdsete punktide korral: -Bucholzi koefitsent, -omavaheline 

kohtumine. 

 Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt 

sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik 

eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii kaotatuks 

tunnistamine (vastasmängija võidab; siiski kui vastasmängija ei saa partiid võita mistahes 

määrusepäraste käikude seeriaga, on selle tulemuseks viik). 

 Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 15 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.  

 7. Majandamine: Võistlejate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon.  

 8. Autasustamine:  

Turniiri kolm parimat võistlejat saavad Ida-Viru Spordiliidu medali ja rahalise auhinna, 

70 – 50 – 30 € 

Eraldi autasustatakse kolme paremat kuni18 aastaseid noormehi ja neide, naismängijaid ja 

vanuseklassides S-5o ja S-65 medalite ja rahaliste auhindadega. 

Korraldajal on õigus rahalist auhinda muuta sõltuvalt vastavas vanusegrupis osalevate 

mängijate  arvust. Rahalist auhinda ei anta kui mingis grupis on vähem kui 5 mängijat. 

9. Üldist:  

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri peakohtunik, kelleks on  

Svetlana Zainetdinova , e-mail: sveza1910@gmail.com, tel. 58 057 092 

Kohtunik: Einar Vaino 

 

 

mailto:sveza1910@gmail.com

