
SAARE MAAKONNA 2023.A. MEISTRIVÕISTLUSED  
 

K I I R M A L E S 
 

J U H E N D 
 
1. Aeg ja koht 
Võistlused viiakse läbi 2022.aasta septembrist kuni 2023.aasta aprillini. Mängitakse 9 osavõistlust 
pühapäeviti algusega kell 10.00 järgmistel kuupäevadel: 18.september, 30.oktoober, 
13.november ja 11.detsember 2022 ning 22.jaanuar, 05.veebruar, 19.veebruar, 19.märts ja 02.aprill 
2023. 
Võistlused toimuvad Kuressaare Spordikeskuses, Vallimaa 16a. 
 
2. Osavõtjad 
Võistlustest võivad osa võtta kõik soovijad sõltumata elukohast ja reitingust, kuid maakonna 
meistrivõistluste arvestusse lähevad maletajad, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi seisuga 
15.09.2022 on Saare maakond või nad on sama kuupäeva seisuga Saaremaa Maleklubi liikmed. 
Saaremaa Maleklubi liikmel, kes on tasunud 2022.aasta liikmemaksu, on võistlustest osavõtt tasuta, 
teistel tuleb osavõtukorra eest tasuda 3 eurot. 
 
3. Võistluste korraldus 
Osavõistlusel, kus on kuni 8 osavõtjat, mängitakse ringsüsteemis turniiril kõigi vastastega. 
Kui osavõtjaid on 9 või 10, mängitakse šveitsi süsteemis 6 vooru. 
Kui osavõtjaid on 11 ja enam, mängitakse šveitsi süsteemis 7 vooru. 
 
Ajakontrolliks on 15 minutit mängijale partiile, millele lisandub 5 sekundit iga sooritatud käigu eest. 
Esimese reeglitevastase käigu eest tehakse hoiatus, teine reeglitevastane käik toob kaasa kaotuse. 
 
Igal osavõistlusel jagatakse kohapunkte järgmiselt: 
1.koht – 15 kohapunkti (kp); 2.koht – 12 kp; 3.koht – 10 kp; 4.koht – 8 kp; 5.koht – 7 kp; 6.koht – 6 
kp; 7.koht – 5 kp; 8.koht – 4 kp; 9.koht – 3 kp; 10.koht – 2 kp; 11.koht ja kõik järgnevad kohad – 1 
kohapunkt. 
 
Igal maletajal läheb üldkokkuvõtte tegemisel arvesse 5 paremat tulemust. Kui kohapunktide 
liitmisel saadakse võrdne tulemus, saavutab kõrgema koha see maletaja, kellel on arvesseminevatel 
turniiridel üksikutel turniiridel kõrgemad kohapunktid. Kui ka see näitaja on võrdne, võetakse 
arvesse ülejäänud turniiridel saavutatud parem tulemus. Kui ka see ei too selgust, korraldatakse 
auhinnale pretendeerijate vahel lisavõistlus. 
 
4. Autasustamine 
Võistluste üldkokkuvõttes kolme paremat maletajat autasustatakse maakonna meistrivõistluste 
diplomi ja medaliga.  
 
5. Üldist 
Võistluste käigus tekkinud vaidlusalused küsimused lahendab Saaremaa Maleklubi juhatus seitsme 
päeva jooksul. 
 

Kinnitatud Saaremaa Maleklubi juhatuse poolt 25.08.2022 


