
 

 

 
Kõo valla XVI jõuluturniir males. 

 
 

Juhend 
I Eesmärk ja ülesanne 
a) pakkuda kõigile malesõpradele häid võistlemisvõimalusi; 
b) võistlus kuulub 2014 aastal Eesti Male Toetusühingu poolt korraldatud „Kodumasinad“ 
maleturniiride sarja, lisainfo http://www.eestimale.ee/sari2014/. Võistluse 
korraldab Kõo Vallavalitsus koostöös Eesti Male Toetusühinguga. 
 
II Aeg ja koht 
 
Turniir viiakse läbi 7. dets. 2014.a. Kõo vallas Pilistvere rahvamajas algusega kell 11.00. 
 
III Osavõtjad 
 
Turniiril võivad osaleda kõik soovijad, kes on tasunud osavõtumaksu 7.- EURi täiskasvanud 
võistleja ja 5.- EURi noore (sünniaastaga 1996 ja nooremad) või veterani (sünniaastaga 1954 ja 
vanemad) kohta – tasutakse võistluspaigas korraldajale. Osavõtumaksust on vabastatud 
rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) ja rahvusvahelised meistrid (IM/WIM) ning Viljandimaa 
maletajad. Osavõtutasu sisaldab ka kohvi ja saiakesi. 
Eelregistreerimine (kuni 04.12.2014.a.): gert.elmaste@gmail.com või rein@koo.ee 
 
IV Turniiri korraldus 
 
Võistlus viiakse läbi šveitsi süsteemis ajakontrolliga 15 minutit + 2 sekundit igale käigule 
mõlemale mängijale partii lõpuni. Mängitakse 8 vooru. 
Kohapeal võistlejate registreerimine 10.00-10.45. Esimese vooru algus kell 11.00. Võistluse 
lõpetamine orienteeruvalt kell 16.30. 

Võrdsete punktide korral kahel või enamal maletajal selgitatakse kiirturniiri paremusjärjestus 
alljärgnevalt: 

a) Bucholzi koefitsient (vastaste punktide summa) 
b) modifitseeritud Bucholzi koefitsient (Bucholz ilma tugevaima ja nõrgima vastaseta) 
c) progresseeruv koefitsient (mängija punktide summa peale igat vooru)  
 
V Autasustamine 

I koht –  120 EURi 
II koht –  90 EURi 
III koht –  70 EURi 
IV koht –  50 EURi 
V koht –  40 EURi 
Parim naine -  60 EURi 
Parim seenior – 50 EURi 
Parim noor –  50 EURi 

Parim kohalik maletaja – 50 EURi 
 
Ükski maletaja ei saa üle ühe auhinna. Auhinnad jagamisele (võrdsete punktide korral) ei kuulu. 
 
VI Üldist 
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri peakohtunik koos 
korraldajatega. 
Võistluste peakohtunik: Gert Elmaste 



       

 
VII Bussireis Tallinnast 
 
Tallinnast Kõo valla XVI jõuluturniirile tulijate tarvis on Eesti Male Toetusühingu poolt broneeritud 
19-kohaline buss, Tallinn - Pilistvere - Tallinn sõidu toimumine garanteeritud. Bussireisiga 
liitumiseks ootame sooviavaldusi e-kirjaga aadressile margussoot@gmail.com (bussile 
registreerunuile saadetakse kinnituskiri bussikoha broneerimisest, registreeruda on võimalik kuni 
vabade kohtade olemasoluni – seetõttu palume soovijail kiirustada). 
 
Bussigraafik 7.12.2014 hommikul Tallinnas: 
kell 7:30 Laagri Statoili tankla; 
kell 7:45 Sõpruse pst/Tammsaare tee ristmik; 
kell 8:00 Ülemiste Keskus Neste tankla. 
 
Tagasisõit Pilistverest Tallinna vahetult pärast turniiri lõpetamist. 
Sõidu maksumus 15 EUR-i. 


