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1. Aeg ja koht
V6istlused viiakse labi 18.-20.mail 2OL8.a. Kuressaares, Hariduse 13,
Saaremaa Uhisgumnaasiumi ruumides. Vdistluste avamine reedel, 18.mai1
kell 15.00. Samal pAeval mdngitakse 1. ja 2.voor.
Kohalesaabunud voistlejate registreerimine samas kell 14.0O kuni 14.45.

2, Osav6tjad
Osa voivad v6tta k6ik naismaletajad, kes on tdhtaegseit registreerunud ja
tasuvad osavdtumaksu 5 eurot. Saaremaa Ma-leklubi iiikmed, kes on
maleklu bi liikmemaksu tasunu d, on o sav6tumaksu st vabastatud.
Saare maakonna naiste MV arvestuses osa-levad maletajad, kes on kantud
Saare maakonna elanike registrisse, samuti Saaremaa Maleklubi liikmed.

3. Eelregistreerimine
Osav6lusoovist teatada hiljemalt 16.maiks 2A78.a., e-posti aadressii
taak?t;kurelta.ee ehk telefonidel 56682436 voi 4554914 (Juuno Jalakas)

4. V6istlussiisteem ja kasutatavad reeglid
Kui osavdtjate arv on 8 voi vAiksem, toimub v6istlus ringsusteemis,
kusjuures teisel pAeval v6ib toimuda kolm vooru..
Kui osavbtjate arv on 9 kuni 72, mangitakse Sveitsi susteemis 5 vooru;
esimesel pdeval kaks, teisel p6eval kaks ja kolmandal pAeval uks voor.
Kui osav6tjaid on 13 voi enaln, mdngitakse sveitsi susteemis 7 vooru:
esimesel pdeval ka-ks, teisel pieval kolm ja kolmandal pievai kaks vooru.
M6tlemisaeg on 75 minutit partiile + igale kdigule lisandub 30 sekundit
alates esimesest kziigust.
V6istluste tApne korra-ldus ja ajakava tehakse teatavaks v6istluste avamisei.

Kasutatakse FIDE malekoodeksit koos selle koodeksi Eestis rakendamise
erisuste punktidega 1 ja 2 (s.o. sisseiuiitatud mobiiltelefonide keelu
rikkumise ning partiile ule I5 minutilise hilinemise korral mriiiratakse
vastava rikku mise toimepannu d mi|n gij a-ie kaotu s) .

NB! V6istiustel kehtivad Besti Maleliidu litsentsireeglid.



5. Paremusjiirjestuse mfiiiramine v6rdse arvu punktide korral
Rin gsusteemis turniiril :

- Sonneborn-Bergeri susteem
Sveilsi susleemis turniiril:

- omavaheline kohtumine (kui koik kohajagajad on omavahel
mdnginud);

- krirbitud Buchholz-1 (vastaste punktide summa ilma n6rgema
tulemuseta);

- kdrbitud Buchholz-2 (vastaste punktide su.mma ill:r,a 2 n6rgema
tuiemuseta)jne.

Kui eelnimetatud kriteeriumid ei selgita paremusjArjestust auhinnaliste
kohtade osas, toimub
- kas kahepartiiline jiirelmatS (kahe voistleja puhul) voi uheringiline
jdrelturniir (enama arvu vdistlejate puhul) kiirmales (ajakontroiliga 15 min +
5 sek kirigule);
- kiirmale vdrdse tulemuse korral miingitakse kas kahepartiiiine mat5 v6i
uheringiline turniir vdlkmales (ajakontrolliga 5 min + 3 sek);
- vdlkmale v6rdse tulemuse korral mAngitakse lisapartii (-turniir), kus vaigel
on 6 minutit ja mustal 5 minutit (lisasekundeid ei anta), kusjuures valge
peab v6itma (viik tagab v6idu mustade malenditega mAnginule).

6. Autasustamine
Tt-rrniiri voitjat autasustatakse Ma-lekuningemna karika koopiaga, diplomi,
kadakapuust medali ja auhinnaga, 2. ja 3. kohale tulnuid autasustatakse
diplomi, kadakapuust meda-li ja auhinnaga. Auhindade viiirtused on:
I koht - 50 eurot,
II koht - 35 eurot,
iII koht - 25 eurot.

Maletaja, kes vdidab Ma-lekuninganna karikaturniiri 3 aastat jdrjest voi 5
aastat vaheldu misi, omandab karika j AAdavalt.

Saare maakonna naiste MV arvestuses antakse kolmele parimale maletqjale
Saare maakonna MV medalid ja diplomid.

7. Majandamine
Voistlejate iAhetuskulusid v6istluse korraldajad ei kanna.

g. iitaist
T\rrniir idheb Eesti reitinguarvestusse.
Koik kAesolevas juhendis md.iiratlemata kusimused lahendab v6istluste
peakohtunik koos turniiri orgkomiteega.

Saaremaa Maleklubi


