
SAARE IVIAAI(ONNA 2013.A. MEISTRIV6ISTIUSED MALES

JUHEND

1. Aeg ja koht
V6istlused viiakse labi 29...3I. mArtsini 2013 . a. Kuressaare
Tdiskasvanute Gumnaasiumi hoovimajas, Garnisoni 16. I voor
toimub reedel, 29.03.2013.a. algusega kell 10.00
(registreerunud v6istlejad peavad kohal olema
v6istluspaigas 29.mdrtsil hiljemalt kell 9. 50, vastasel
korral ei lubata neid mdngima) .

2. Osav6tjad
Osalemise 6igus on k6igif Saare maakonna maletajatel, kes
on kantud Saare maakonna efanike registrisse, samuti
Saaremaa Maleklubi fiikmetel ( seisuga 01 . 0I .2A 13 . a. ) .

Osav6tjad peavad omama Eesti reitingut. Osav6tjad peavad
oma osafemise soovist teatama hiljemalL 26.mairtsiks 2013.a.
kas Juuno Jalakafe (te1. 56582436 ) v6i Jaak Turja, le (e-
post: jaakGkurelto.ee) .

3. V6istluste korraldus
V6istlus viiakse labi individuaalturniirina Sveitsi
susteemis. M;ingitakse 5 vooru.

1 Kui v6istlejaid on 6 v6i vdhem, toimub v6istlus
ringsusteemis.

Aj akontroll on 90 minutit partiile + 30 sekundit iga
sooritatud k:iigu eest (alates 1 . k:iigust ) .

Partiide r-ileskirjutamine on kohustuslik kuni partii l6puni.

V6istluste aj akava:
1 . voor
2.voor
3 . voor
4 . voor
5 . voor

reedel , 29. 03. kell 10. 00
reedel, 29.03. kelf 16.00
laupdeval, 30.03. kell 10.00
laupaieval, 30. 03 kell 15.00
pr-ihapdeval, 31.03 kelf 10.00

V6rdsete punktide korral mdairatakse paremus j eirj estus
all j zirgnevalt :

- Sveitsi sr-isteemis leibiviidava turniiri puhul
1) omavaheline kohtumine (kui k6ik kohajagajad on omavahel
mAnginud) ;
2) kArbitud Buchholz-1 (vastaste punktide sunma rlma
nOrgima tulemuseta) jne



Vaba vooru eest arvestatakse v6istlejale punkt.

- ringsusteemis leibiviidava turniiri puhul
1) o^unu ga;ad on omavahel
m.lnginud) ;
2) Koya sr-isteem

V5rdsete punktide korraf esikoha jagamisel toimub
l kas 2-partriline-jArelmatS (kahe osav6t-ta puhuf) v6i

riheringiline j eirelturniir (3 j a enama osav6t j a puhul )kiirmales (ajakontrofliga 15min+5sek) ;
2 kiirmale v6rdse tulemuse korral m:ingitakse kas 2-

partiiline mat5 v6i 1-ringiline turniir vdfkmales
(ajakontrolliqa 5min+3sek) ;
v:ilkmale v6rdse tulemuse korral mangitakse lisapartii
(-turniir), kus valgel on 6 minutit la mustal 5
minutit (lisasekundeid ei anta), kusjuures valge peab
v6itma (viik tagab esikoha mustade malenditega
mainginule ) .

4. Autasustamine
V6istluste kolme
medaliga.

paremat autasustatakse diplomi la

5. Ti]-dist
K6ik kdesolevas juhendis maiairatlemata kr-isimused lahendab
v6istluste peakohtunik l;ihtudes kehtivatest malereeglitest.
vaidlusalused kusimused lahendab saaremaa Mafeklubi
j uhatus .

Mobiiltefsfonide kasrtamine *dngo ajal mistahes riisil on
keelatud.
ril-ainsii" hitineb voorule ti]-e 15 minuti ]-oetakse ta
partii kaotanuks.

Kinnitatud Saaremaa Maleklubi juhatuse poolt
03 . a2 .2AI3


