
 

PAIKUSE MALESELTS CAISSA 3. LAHTINE  KIIRMALETURNIIR PAUL KERESE  

MÄLESTUSEKS 

  

JUHEND 

I Aeg ja koht 

Kiirturniir toimub 28. juulil 2018. a. algusega kell 11.00 Paikuse Põhikooli aulas, aadressil Paide mnt 19, 

Paikuse, Pärnu linn. 

Kooli ees asub linnaliini bussi  nr. 40 peatus nimega Paikuse kool. 

II Osavõtjad 

Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel korraldava toimkonna poolt loa saanud maletajatel ja 

malehuvilistel.  

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused 

• Võistlused korraldab ja viib läbi Paikuse maleselts Caissa koostöös Paikuse osavalla, Paikuse Põhikooli, Eesti 

Male Toetusühingu , Pärnumaa Spordiliidu ja Pärnu linnaga 

• Mängitakse FIDE reeglite järgi šveitsi süsteemis 8 vooru ühtses grupis. Ajakontroll on 15 minutit +3 

lisasekundit igal käigul mõlemale mängijale partii lõpuni.  

• Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi. 

Turniiril  reitinguarvestust ei toimu. 

V Ajakava 

10.00 - 10.45  Registreerimine 

10.50 - 11.00  Võistluste avamine 

11.00 - 14.00  I–IV voor 

14.00 - 14.30 Lõunapaus  

Võistluspaigas pakutakse voorude vahel korraldajate poolt osavõtjatele tasuta  kohvi, teed,  küpsiseid.  

Lõunapausil pakutakse tasuta lõunasööki. 

14.30 - 17.20 V–VIII voor 

17.30 - 17.40 Võistluste lõpetamine 

VI Autasustamine 

Korraldajad autasustavad I...VI koha võitnuid, parimat naismängijat, parimat noormängijat vanuses kuni 18 

aastat (sünniaastaga 2000  ja nooremad), parimat veterani vanusega üle 60-aasta (sünniaasta1958 ja vanemad) ja 

parimaid  kohalikke mängijaid järgmiste auhindadega : 

1. koht – 350 €  + karikas    Parim naine -   50 EUR + karikas 

2. koht – 300 €      Parim veteran -                50 EUR + karikas 

3. koht – 250 €      

4. koht – 200 €       

5. koht – 150 € 

6. koht -  150 €   

 

Parematele Pärnumaa  maletajatele (100+ 80 + 50 EUR-i).  

Parim Pärnu linna noor         50 €    

http://www.peatus.ee/#region;parnu


 

Turniiri toetajate poolt on välja pandud diplomid ja  esemelised auhinnad : 

                      

 Kiirmale reitinguga kuni   1900 ja 1500  (k.a.)  

 Parim noormees     U16 ja U14     

 Parim neiu     U16 ja U14   

 Parim Paikuse osavalla  noor     

 Parim Paikuse osavalla   mees / naine       

 Parim Paikuse osavalla  veteran                      

NB! Ükski võistleja üle ühe auhinna ei saa. 

Rahalistelt auhindadelt  tasub  tulumaks turniiri korraldaja ( Eesti residentidele 20% ja mitteresidentidele 

10%). 

Turniiri lõpetamisel loositakse kõigi osalejate vahel välja 1 üllatusauhind 

 

VII Majandamine 

• Turniirist osavõtumaks on 10 € täiskasvanud võistleja ja 5 € noore (sünniaastaga 2000 ja hiljem), veterani 

(sünniaastaga 60 ja varem) ja Pärnumaa maletaja kohta ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale. 

Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid ja rahvusvahelised meistrid ning kõik maletajad, 

kes on saanud korraldajalt personaalse kutse. 

Palume ka kõigil osavõtumaksust vabastatud maletajatel end  eelregistreerida õigeaegselt ehk siis hiljemalt 25. 

juuliks 2018.a.  

Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 120 mängijaga. Eelistuse annab varasem 

registreerumine. 

• Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on 

võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda kõrgem osavõtutasu (12 € 

täiskasvanud ja 8 € noored) . 

 

VIII Eelregistreerimine 

Eelregistreerimine teostada hiljemalt 25. juuli 2018 hilisõhtuks, e-posti aadressile ppk@paikuse.ee või Eesti 

maleliidu leheküljel: http://www.maleliit.ee/kalender/index.php?a=1-301 

Täiendav info tel. 5238053 Aare Külaots 

 

IX Üldist 

Võimalus on varem tulijatele pakkuda majutust  Paikuse Põhikoolis, Paikuse Spordikompleksis   või Paikuse 

Politseikooli  ühiselamus Majutuse osas kontakteeruda aare.kylaots@paikuse.ee 
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