IDA-VIRUMAA LAHTISED ESIVÕISTLUSED
2018

1. Võistluse korraldaja:
Võistluse korraldab SK Valge Ratsu koostöös Ida-Virumaa Spordiliiduga ja Eesti Maleliiduga.
Võistlus kuulub „Eesti Vabariik 100 maleturniiride“ sarja.
2. Aeg ja koht:
Turniir viiakse läbi 26.10.-28.10.2018.a. Kohtla-Järve malesaalis (Järveküla tee, 44).
3. Võistluste ajakava:
Reede, 26.10.2018.
kuni 14.45 – registreerimine
kell 15.00 – I voor

Laupäev, 27.10.2018.
kell 10.00 – III voor
kell 15.00 – IV voor

Pühapäev, 28.10.2018.
kell 10.00 – V voor
kell ......... – VI voor
Lõpetamine pärast viimane 6.vooru

4. Eelregistreerimine:
Osavõtusoovist teatada hiljemalt 23.10.2018. a. http://www.maleliit.ee/kalender/
5. Osavõtjad:
Võistlusest osavõtumaks maletajatele, kes on oma osavõtust teatanud hiljemalt 23.10.2018.a. on 6.- euro. Noortel
(kuni s.2002), seenioridel (s.1958), ja naistel on osavõtumaks 4.- euro. Maletajatele, kes registreeruvad pärast
23.10.2018. on osavõtumaks + 2 euro(trahv).
6. Turniirikorraldus:
Võistlus viiakse läbi šveitsi süsteemis individuaalturniirina. Mängitakse 6 vooru.
Mõtlemisaeg: 1 vooru mängitakse ajakontrolliga 20 min. mõlemale vastasele/10sek. käin (vooru pikkus
1 tundi), 2-6 vooru mängitakse ajakontrolliga 75 min. mõlemale vastasele/30sek. käin (vooru pikkus 3,5 tundi).
Lisanäitajad võrdsete punktide korral:
-Bucholzi koefitsent, -omavaheline kohtumine.
Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt sisselülitatud
mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik eksinud mängijale määratava
karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii kaotatuks tunnistamine (vastasmängija võidab; siiski kui
vastasmängija ei saa partiid võita mistahes määrusepäraste käikude seeriaga, on selle tulemuseks viik).
Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 15 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.
7. Majandamine:
Võistlejate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon.
8. Autasustamine:
Autasustamine toimub mõlemal turniiril eraldi. Võistluste kolme paremat võistlejat autasustatakse diplomi, medali
ja rahalise auhinnaga. Turniiride kolm parimat (kuni 16aa.) võistlejat saavad auhinna, lisaks autasustatakse kolme
turniiri parimat kolm tüdrukud. Eriauhinnad (parim naine, parim seenior) antakse välja juhul, kui nimetatud
võistlusrühmades osaleb vähemalt viis maletajat. Võrdsete punktide korral auhonnad jagamisele ei kuulu. Ükski
võistleja ei saa üle ühe auhinna.
9. Uldist:
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri orgkomitee koos peakohtunikuga.
Peakohtunik: Svetlana Pritulina.
Abikohtunik: Vladimir Pritulin.
www.valgeratsu.eu

