
Leht 1

SAARE IqIAAKONNA 2016.A. MEISTRIV6ISTLUSED MA],ES

.'UHEND

1. Aeg ja koht
V6istl-used viiakse labi 25...21 . miirtsini 20t6. a. Kuressaares
Saaremaa Uhisgrimnaasiumi kaminasaalis, Hariduse 13. f voor
toimub reedeJ-, 25.03.2016.a. algusega keII 10. 00
(reglstreerunud v6istlejad peavad kohal olema v6istluspaigas
25.martsil hil jemalt ketl- 9.50, vastasel korral ei l-ubata
neid m;ingima) .

2. Osav5tjad
Osalemise 6igus on k6igi1 Saare maakonna maletajatel, kes on
kantud Saare maakonna elanike registrisse, samuti saaremaa
MaIeklubl liikmetel (seisuga 01.0I.2015.a.). Osav6tjad
peavad omama Eesti reitingut,, Osav6tiad peavad o

il-i emalt 22 -mAr . kas Juuno
Jal-akale (teI .

jaakGkurelto.ee).
56582436) v6:- udd Tur j a' l-e (e-post :

3. V5ist].uste korraldus
V6istlus viiakse Iabi individuaa lturnl 1 rina Svelt s i
sr.isteemis. Mdngitakse 5 vooru
NB ! Kui v6istlejaid on 6
ringsusteemis.

Ajakontroll on 90 minutit partiile +
sooritatud kaiigu eest (alates 1 . kaiigust )

30 sekundit iga

Partilde uleskirjutamine on kohustusfik kuni partii 16puni

v6i vdhem, toimub v6istlus

VOi st Iuste
1 . voor
2.voor
3 . voor
4 . voor
5. voor

V6rdsete

a; akava:
reedel , 25.03. kelf 10.00
reedef , 25. 03. kel-l- 16. 00
laup;ieva1, 26 . 03 . kell- 10 . 0 0

laupdeval, 26.03 kell 16.00
pUhapeieval, 21 .03kell- 10.00

punktide korral mAAratakse paremusjdrjestus
allj Argnevalt :

- Sveitsi sUsteemis falbiviidava turniiri puhul
1) omavaheline kohtumine (kui k6ik kohajagajad on omavaher
mainginud) ;
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2) kairbitud Buchholz-1 (vastaste punktide surnma ilma n6rgj-ma
tulemuseta) lne
Vaba vooru eest arvestatakse v6istlejale punkt.

- rinqslisteemis ldbiviidava turniiri puhul
1) omavahellne kohtumlne (kui k6ik kohajagajad on omavahel
manginud) ;
2) Koya sristeem

V6rdsete punktide korral esikoha jaqamisel toimub
1 kas 2-partiiline jairelmat5 (kahe osav6tja puhul) v6i
Uheringiline j;irelturniir (3 ;a enama osav6tja puhul)
kiirmales (ajakontrolliga 1Omin+5sek) ;
2 kiirmal-e v6rdse tul-emuse korral m;ingitakse kas 2-
partiiJ-ine matS v6i l-ringiline turniir vdlkmales
(aj akontrolliga 3min+2sek) ;

3 vailkmale v6rdse tulemuse korral mdngitakse Iisapartii (-
turniir), kus va1gel on 5 minutit ja mustal 4 minutit
(lisasekundeid ei anta), kusjuures valge peab v61tma (viik
tagab esikoha mustade malenditega miinginule) .

Autasustamine

v6istluste kolme paremat autasustatakse diplomi ja medaliga.

5. Utaist

K6ik k;iesolevas j uhendis md;iratl-emata kusimused lahendab
v6istluste peakohtunik 1;ihtudes kehtivatest malereeglitest.
vaidl-usarused kuslmused lahendab saaremaa Malekl-ubi juhatus.

Mobiilterefonide kasutamine minqu aral mistahes viisir on
keelatud.
Kui m5.nqiia hilineb vooru]-e tile 15 minuti. ].oetakse ta
partii kaotanuks.

Kinnitatud Saaremaa Mal-eklubi juhatuse poolt 05.02 .2016
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