
Juhend 

I Eesmärk ja ülesanne 

a) tunda rõõmu malemängust; 

b) pakkuda kõigile malesõpradele häid võistlemisvõimalusi; 

c) populariseerida malet Sõmerpalu vallas ja Võru maakonnas. 

II Aeg ja koht 

Kiirturniir toimub 27. novembril 2016. a. algusega kell 10:00 Sulbis, Roosu talu 

Vabaajakeskuses (Võrumaa).  

Kohale saab sõita läbi Osula (Võru poolt tulles keerata Osulas paremale, Sulbi poole) või 

Tartu poolt tulles keerata Tartu – Võru maanteelt 16 km enne Võru (teeviit vasakut kätt näitab 

53 km Tartu ja 16 km Võru) paremale. 

III Osavõtjad 

Võistlusel lubatakse osaleda kõigil malehuvilistel. 

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused 

Võistluse korraldab ja viib läbi Võru Maleklubi, koostöös Osula Külaseltsi, Roosu talu, 

Võrumaa Spordiliidu, Võru linna ja Sõmerpalu vallaga. 

Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, 15 minutit + 5 sekundit igale käigule 

mõlemale mängijale partii lõpuni. Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi. Iga mängija, 

kes ilmub malelaua juurde 7 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii (mänguaja alguseks 

loetakse paaride teatamise aega). 

Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal selgitatakse paremusjärjestus 

alljärgnevalt: 

a) Buchholz 

b) Buchholz ilma nõrgima vastaseta 

c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne. 

Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi. 

V Ajakava 

Registreerimine 9:15 – 9:55 

Võistluste avamine 10:00 – 10:10 



I voor – IV vooru läbiviimine orienteeruvalt 10:10 – 13:00 

Lõunapaus 45 minutit (korraldajad jätavad endale õiguse seda vajadusel muuta, lühendada või 

pikendada) 

V voor – VII vooru läbiviimine orienteeruvalt 13:45 – 16:30 

Võistluste lõpetamine 16:45. 

VI Autasustamine 

Korraldajad autasustavad I...III koha võitnuid, parimat naismängijat, parimat noormängijat 

vanuses kuni 18 aastat (sünniaastaga 1998 ja nooremad) ja parimat veterani (vanusega üle 60-

a ehk sünniaastaga 1956 ja vanemad) esemeliste auhindadega + sponsorluse korras välja 

pandud raamatutega. 

Turniiril selgitatakse välja Võru maakonna (3 meest, 3 naist, 3 neidu ja 3 noormeest) ja 

Sõmerpalu valla parimad mängijad, keda autasustatakse medalite, diplomite ja 

mälestusesemetega. 

Üks võistleja võib saada mitu auhinda. 

VII Majandamine 

Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse 

korras ja osavõtumaksudest. 

Osavõtumaks on 5 eurot täiskasvanud võistlejatele ning 3 eurot noortele (sünniaastaga 1998 ja 

nooremad) ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale. Osavõtumaks sisaldab lõunasööki. 

Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) ja rahvusvahelised 

meistrid (IM/WIM). Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja. 

VIII Eelregistreerimine 

Eelregistreerimine 24. novembriks 2016. a. (kaasa arvatud) e-mailidele kajapark@gmail.com 

ja ylarlauk@gmail.com või telefonidel 5164797 (Kaja Parker), 56668717 (Ülar Lauk) 

teatades osaleja ees- ja perekonnanime, sünniaasta. 

Ilma ette registreerimata mängijad pääsevad mängima vaid sel juhul, kui korraldajatel jätkub 

malekomplekte (malelauad, malendid, elektroonilised kellad). 

Võistlejatel ei ole vajalik Eesti Maleliidu litsentsi olemasolu. 

IX Üldist 

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendavad korraldajad. 

Võistluse korraldust toetavad Sõmerpalu vallavalitsus, Võru linnavalitsus, Roosu talu, 

Võrumaa Spordiliit, Osula Kool ja erasponsorid. 
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