
Turniir toimub 9.-11.jaanuar 2015 a.
Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses (Viru väljak 4, Tallinn)

Eesti Spordiseltsi Kalev
XXIV rahvusvaheline kiirmaleturniir 
„MEENUTADES PAUL KEREST”

Paul Keres Memorial

SÜSTEEM

TURNIIR KOOSNEB KAHEST ETAPIST NING LISAKS TOIMUB ERALDI VÄLKTURNIIR:

1. EELTURNIIR toimub seitsmevoorulise kiirturniirina (15+15 min, 5 lisasekundit igal käigul) šveitsi 

süsteemis. Mängitakse ühes grupis. Kohtade jagamisel määratakse paremusjärjestus järgnevalt: a) Buchholz; b) 

Buchholz ilma nõrgima vastaseta; c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.

Turniir kuulub Eesti Male Toetusühingu 2015. aastal korraldatava maleturniiride sarja koosseisu, tegemist on 

sarja avavõistlusega.

2. PÕHITURNIIR toimub üheksavoorulise kiirturniirina (15+15 min, 10 lisasekundit igal käigul) 

ringsüsteemis. Põhiturniiril mängivad 5 eelturniiri paremat, sealhulgas vähemalt 2 Eesti maletajat, ja 5 

personaalselt põhiturniirile kutsutud võistlejat.

Kohtade jagamisel määratakse paremusjärjestus Bergeri süsteemi järgi.

VÄLKTURNIIR

Välkturniir toimub 11-voorulisena ajakontrolliga 3+3 minutit ja 2 lisasekundit igal käigul, mängitakse šveitsi 

süsteemis. Välkturniiri auhinnafond on kokku 250 eurot.

Välkturniiri osavõtumaks on 10 eurot, noored sünniaastaga 1997 ja hiljem ning seeniorid sünniaastaga 1955 ja 

varem 7 eurot.

OSAVÕTJAD

Eelturniirile pääseb kuni 150 maletajat olemasoleva FIDE reitinguga või Eesti kiirmale reitinguga 1700 ja enam 

(arvesse läheb nendest kõrgem), vabade kohtade jäämisel ka madalama reitinguga.



Eesti Spordiseltsi Kalev XXIV rahvusvaheline kiirmaleturniir „MEENUTADES PAUL KEREST” Paul Keres Memorial

VÕISTLUSE KORRALDUS

Paarimise eesmärgil kasutatakse algjärjestuse määramiseks a) FIDE või Eesti kiirmale reitingut, arvesse läheb 

nendest kõrgeim; b) võistlejate tähestikulist järjekorda.

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 5 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.

Finaalturniir mängitakse FIDE tavamale reeglite järgi. 

AUHINNAD

Põhiturniir

I koht – 800 €

II koht – 550 €

III koht – 400 €

IV koht – 300 €

V koht – 200 €

Eelturniir

I koht – 250 €

II koht – 200 €

III koht – 150 €

IV koht – 100 €

V koht – 100 €

Parim naine – 100 €

Parim seenior - 100 €

(sünniaastaga 1955 ja varem)

Parim noor - 100 €

(sünniaastaga 1997 ja hiljem) 

Välkturniir

I koht 100 €

II koht 70 €

III koht 40 €

Parim naine 20 €

Parim veteran 20 €

Korraldajad jätavad endale õiguse piirata ühele isikule üle ühe auhinna saamise võimalust ja laiendada 

auhinnafondi.

NB! Nii eel- kui ka põhiturniiril võrdsete punktide korral rahalised auhinnad jagamisele ei kuulu, kohtade 

jagamisel määratakse paremusjärjestus lisanäitajate põhjal.

REGISTREERIMINE

Registreerimine: keres@eestikalev.ee, märkida osaleja nimi, sünniaasta ja reiting.

Osavõtumaks: kuni 5. jaanuarini 2015 – 20 €.

Noored sünniaastaga 1997 ja hiljem ning seeniorid sünniaastaga 1955 ja varem – 15 €.

Alates 6. jaanuarist 2015 osavõtumaks 25 €.

Välkturniiri osavõtumaks on 10 eurot, noored sünniaastaga 1997 ja hiljem ning seeniorid sünniaastaga 1955 ja varem 

7 eurot.
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Osavõtumaksu saab tasuda:

SEB Pank a/a EE641010022002657005, SWIFT code EEUHEE2X;

Swedbank a/a EE252200221001173980, SWIFT code HABAEE2X;

LHV Pank a/a EE247700771000738096, SWIFT code LHVBEE22.

Makse saaja: Eesti Spordiselts Kalev

Selgitus: Keres 2015 ja osaleja nimi.

Samuti on võimalik turniiri osavõtumaks tasuda varem Eesti Spordiseltsi Kalev kontoris aadressil Pärnu mnt.41, II 

korrus, tuba 14.

Võistlejad loetakse registreerunuks pärast osavõtumaksu tasumist.

Rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) ja rahvusvahelised meistrid (IM/WIM) on osavõtumaksust vabastatud. 

Rahvusvahelistele suurmeistritele FIDE reitinguga 2500 ja enam saab korraldaja võimaldada tasuta majutust 

hotellis (NB! kohtade arv on piiratud) – kontakteeruda korraldajaga.

Kõikidele soovijatele saab korraldaja pakkuda soodushinnaga majutust Sokos Hotel Viru mugavates numbritubades 

allpool toodud hindadega – kontakteeruda korraldajaga.

Ühene tuba – 50 €

Kahene tuba – 64 €

Võistluspäeval peavad kõik osavõtjad (ka eelnevalt registreerunud) kell 15.00-16.00 kinnitama isiklikult Sokos 

Hotel Viru konverentsikeskuse mängusaalis turniiri sekretariaadile oma osavõttu. 

Registreerimine lõpeb  9. jaanuaril 2015. a kell 16.00. 

Võistluspäeval registreerunud peavad saatma hiljemalt kell 15.00 e-postiga lisaks osaleja nimele, 

sünniaastale ja reitingule ka maksekorralduse koopia. Kella 15.00st on võimalik osavõtumaksu tasuda 

mängusaalis turniiri sekretariaadile.

Lisainfo: 

Eesti Spordiselts Kalev, Pärnu mnt 41, 10119 Tallinn

 tel. 615 4280

e-mail: keres@eestikalev.ee

http://www.eestikalev.ee/
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AJAKAVA

EELTURNIIR
Reede, 9. jaanuar

16.30 Avamine, 2014. aasta „Kodumasinad” 

maleturniiride sarja autasustamine

17.00-17.50 I voor

18.00-18.50 II voor

19.00-19.50 III voor

20.00-20.50 IV voor

Laupäev, 10. jaanuar

10.00-10.50 V voor

11.00-11.50 VI voor

12.00-12.50 VII voor

Eelturniiri lõpetamine ja paremate autasustamine 

toimub vahetult pärast viimase vooru lõppu.

VÄLKTURNIIR
Laupäev, 10. jaanuar

14.30 – 16.30 I – XI voor

PÕHITURNIIR
Laupäev, 10. jaanuar

16.30 Avamine, loosimine

17.00-17.50 I voor

18.00-18.50 II voor

19.00-19.50 III voor

20.00-20.50 IV voor

Pühapäev, 11. jaanuar

10.00-10.50 V voor

11.00-11.50 VI voor

12.00-12.50 VII voor

13.00-13.50 VIII voor

14.00-14.50 IX voor

15.00 Autasustamine
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