Maleturniiri Värska Originaal 2018
Põlva maakonna lahised kiirmale meistrivõistlused
1. Aeg ja koht
Maleturniir AS Värska Vesi auhindadele toimub 12.mail 2018.a. Põlva
Kultuurikeskuses (Kesk t.15).Turniir on ühtlasi ka Põlvamaaa kiirmale lahtisteks
meistrivõistlusteks.
Võistluste algus laupäeval kell 11.00. Mandaat samas kell 10.00-11.00.
Lõunapaus pärast 4 mänguvooru orienteeruvalt kell 14.00 kuni 14.30.
Turniiri lõpetamine orienteeruvalt kell 17.30 -18.00.
2. Osavõtjad
Võistlus peetakse šveitsi süsteemis (arvutiga paarides). Osaleda võivad kõik
soovijad, kes on tasunud osavõtumaksu 8 EUR-i täiskasvanutel, 5 EUR-i veteranidel
(1958.a. ja varem sündinud), Põlvamaa maletajatel ja noortel (2000.a. ja hiljem
sündinud). Pärast 09.05. 2018.a. registreerunutele osalustasu 10 EUR-i
(täiskasvanud) ja 7 EUR-i
(veteranid ja noored). Osalustasust on vabastatud
rahvusvahelised suurmeistrid ja maletajad, kelle kehtiv FIDE reiting on 2400 või
rohkem. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 60 mängijaga.
Eelistuse annab varasem registreerumine.
3. Eelregistreerimine
Eelregistreerimine võistlusele toimub EML-i veebipõhises kalenderplaanis kuni 9.mai
2018 kella 23.59 http://www.maleliit.ee/kalender/ Osavõtusoovist võib teatada ka
hiljemalt 9. maiks 2018.a. telefonil 5054308 (Heikki Ots); või e-mailil
heikki55@hotmail.com
4. Turniiri korraldus
Turniir viiakse läbi šveitsi süsteemis 8 vooruga. Mänguaeg 15 minutit + 3 sekundit
igale sooritatud käigule. Võrdsete punktide korral arvestatakse paremusjärjestuse
selgitamisel Buchholzi koefitsenti, selle võrdsuse korral lahutatakse nõrgima vastase
tulemus, selle võrdsuse korral kahe nõrgima vastase tulemus jne. Mängija, kes
hilineb mänguvoorule rohkem kui 5 minutit, kaotab partii. Võistluse tulemused
lähevad Eesti kiirmale reitinguarvestusse. Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite
järgi, kasutades järgmisi erisusi: mängualale on keelatud tuua elektroonilisi
seadmeid (nt sisselülitatud mobiiltelefon).Kui mängija segab häirivalt teisi mängijaid,
siis otsustab kohtunik üritust segava mängija eemaldamise turniirilt.
5. Majandamine
Võistleja lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja ise. Korraldajad
pakuvad kõigile osavõtjatele lõunaks tasuta prae. Samuti on tasuta kohv, tee ja
küpsised (mänguvoorude vahel).

6. Autasustamine
Võistluste kolme esimest autasustatakse diplomi, medali ja auhinnaga (väärtuses I
koht – 250 EUR-i, II koht – 200 EUR-i, III koht – 150 EUR-i). Neljandat ja viiendat
kohta autasustatakse diplomi ja auhinnaga väärtuses - 4.koht -100 EUR-i, 5.koht- 75
EUR-i. Rahalistelt autasudelt peetakse kinni tulumaks vastavalt kehtivale
seadusandlusele.
Eriauhinnad on parimale seeniorile, naisele, poisile ja tüdrukule ( 2000.a. või hiljem
sündinud) – kõigile 30 EUR-i ulatuses ning parematele Põlvamaa maletajatele
(100+75+ 50 EUR-i), kes saavad ka Põlvamaa kiirmale MV medali. Lisaks on auhind
parimale reitinguga kuni 1900
mängijale (30 EUR-i). Üks võistleja saab
maksimaalselt ühe auhinna.
7. Üldist
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri korraldav
Põlva Male- Kabeklubi juhatus koos peakohtunikuga.
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