I Kose Malefestivali kiirturniir üksikvõistlejatele
KORRALDAJAD
Võistluse korraldab Kose Male-kabeklubi koostöös Kose vallavalitsuse ning Eesti
Male Toetusühinguga.
Võistluse patroon on Kose vallavanem Merle Pussak.
EESMÄRK
Populariseerida malet Kose vallas ning tutvustada Kose valda nii Eestis kui
välismaal. Anda Kose valla maletajatele võimalus mõõta oma jõudu Eesti ja
välismaa maletajatega.
AEG JA KOHT
Võistlus toimub 30. septembril 2017 Kose Kultuurikeskuses (Hariduse 2, Kose vald,
Harjumaa). Kose asub Tallinnast piki Tartu maanteed 40 kilomeetri kaugusel. Kose
Kultuurikeskus asub Kose keskuses, kohe staadioni kõrval. Tallinnast väljub
laupäeviti Kosele maakonnaliini buss nr. 138 kl. 10.10 Balti jaamast ja
marsruuttakso nr. 229 kl. 10.00 Solarise keskuse kõrvalt (3. peatus).
AJAKAVA
30.09.2017 kl. 11.00–11.45 võistlejate saabumine ja registreerimine.
12.00

avasõna

12.15–15.00

1.–4. voor

15.00–15.30

lõunavaheaeg

15.30–18.30

5.–8. voor

VÕISTLUSTINGIMUSED
Turniir viiakse läbi šveitsi süsteemis, mängitakse kaheksa vooru. Ajakontroll:
15+15 minutit igale partiile + 3 sekundit iga käigu eest. Võistlusel kehtivad FIDE
reeglid. Mobiiltelefonide kasutamine mängu ajal mistahes viisil on keelatud. Iga
võistleja, kes hilineb voorule rohkem kui viis minutit, kaotab partii.
Paarimiseks kasutatakse abivahendina programmi „Swiss Manager”.
REGISTREERIMINE
Osavõtuõigus on kõigil maletajatel, kes registreeruvad hiljemalt 28. septembril
2017 ning tasuvad selleks kuupäevaks osavõtumaksu Kose Male-kabeklubi
arveldusarvele
LHV Pank a/a EE547700771002450479.
Makse saaja: Kose Male-kabeklubi
Selgitus: Kose Malefestivali kiirturniir
Selgitusse lisada ka nimi, esindatav riik (kui selleks pole Eesti) ning olemasolu
korral ka ELO.
Neile, kes pole end eelnevalt registreerinud, kuid ilmuvad 30. septembril 2017 kl.
11.00–11.45 võistluspaika ja teatavad oma võistlemissoovist, on osavõtumaks
suurem.
Korraldajad jätavad endale õiguse lubada võistlema maksimaalselt sada osavõtjat.
OSAVÕTUMAKS
Kose valla maletajatele viis eurot, kõigile ülejäänutele (v.a. rahvusvahelised
suurmeistrid) seitse eurot. Neile, kes pole eelregistreerunud, kuid ilmuvad 30.
septembril enne kl. 11.45 võistluspaika ja soovivad võistelda – kümme eurot.
Soodustused kehtivad vaid eelregistreerunutele.

PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE
Võrdse arvu partiipunktide korral määrab paremusjärjestuse:
1) omavaheline kohtumine (kui kõik kohajagajad on omavahel mänginud);
2) kärbitud Buchholz-1 (vastaste punktide summa ilma nõrgema summata),
3) kärbitud Buchholz-2 (vastaste punktide summa ilma kahe nõrgema summata).
Vabavooru eest arvestatakse võistlejale punkt.
AUTASUSTAMINE
Võistluse auhinnafond on kokku vähemalt 1900 eurot.
I koht
II koht
III koht
IV koht
V koht
VI koht

500 eurot
350 eurot
200 eurot
150 eurot
100 eurot
80 eurot

Eriauhinnad:
Parim veteran
Kose valla parim
Ilawa parim
Ócsa parim
Palásti parim
Pagegiai parim
Parim Kose valla veteran
Parim kuni 1900-punktise ELO-ga mängija
MAJUTUS
Oxforell
75102 Kose-Uuemõisa
Kose vald
Harjumaa

70 eurot
70 eurot
70 eurot
70 eurot
70 eurot
70 eurot
30 eurot
50 eurot

E-post: info@oxforell.ee
Koduleht: oxforell.ee
NB! majutuskohas kehtib „Lyonessi” Cashback-kaart!
KOHTUNIK
Turniiri peakohtunikuks on FIDE kohtunik Askold Nassar.
KONTAKT
Tõnu Kalvet
Kose Male-kabeklubi
Raadiku 8b/3–54
13812 Tallinn
Telefon: +372 58940 393 ja +372 55 900 564
e-post: t_kalvet@hotmail.com

