I Kose Malefestivali võistkondlik kiirturniir
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 Kose valla sõprusomavalitsuste maletajatega.
AEG JA KOHT
Võistlus toimub 1. oktoobril 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 pühapäeviti Kosele maakonnaliini buss nr. 138 kl. 10.10 Balti jaamast ja marsruuttakso
nr. 229 kl. 10.00 Solarise keskuse kõrvalt (3. peatus).
AJAKAVA
1.10.2017 kl. 11.00–11.45 võistlejate saabumine ja registreerimine.

12.00

avasõna

12.15–

1.–5. voor

VÕISTLUSTINGIMUSED
Turniir viiakse läbi šveitsi süsteemis, mängitakse viis 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 Kose valla iga sõprusomavalitsuse koondisel (koosseisus viis
mängijat: kaks meest, üks naine, üks poiss ja üks tüdruk) ja kõigil Kose valla maletajatel, kes registreeruvad võistkonnana 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 võistkondlik kiirturniir
Selgitusse lisada ka nimi, esindatav riik (kui selleks pole Eesti) ning olemasolu
korral ka ELO.
Neile, kes pole end eelnevalt registreerinud, kuid ilmuvad 1. oktoobril 2017 kl.
11.00–11.45 võistluspaika ja teatavad oma võistlemissoovist, on osavõtumaks
suurem.
Korraldajad jätavad endale õiguse lubada võistlema maksimaalselt 16 võistkonda.
OSAVÕTUMAKS
Õigeaegselt registreerunutele on osavõtumaks kümme eurot võistkonna kohta.
Neile, kes pole eelregistreerunud, kuid ilmuvad 1. oktoobril enne kl. 11.45
võistluspaika ja soovivad võistelda – kümme eurot mängija kohta.

PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE
Võistkondade turniirisisene paremusjärjestus selgitatakse kogutud matšipunktide
järgi. Võit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
Juhul, kui kaks või enam võistkonda kogub võrdse arvu matšipunke, selgitatakse
nendevaheline paremusjärjestus kogutud partiipunktide järgi.
Kui ka see ei selgita paremusjärjestust, arvestatakse omavahelist kohtumist.
Vabavooru eest arvestatakse võistkonnale kaks punkti.
AUTASUSTAMINE
Esikoha võitnud võistkonda autasustatakse karikaga. Iga võistkond saab
mälestuseks ka diplomi.
Korraldajad jätavad endale õiguse võimaluse korral auhinnafondi suurendada.
MAJUTUS
Oxforell
75102 Kose-Uuemõisa
Kose vald
Harjumaa
E-post: info@oxforell.ee
Koduleht: oxforell.ee
NB! majutuskohas kehtib 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

