
48. Ilmar Raua mälestusturniir 

 

Juhend 

I Eesmärk ja ülesanne 

a) meenutada Viljandist pärit maletajat ja Buenos Airese maleolümpial 3. koha 

võitnud meeskonnaliiget ja pakkuda kõigile malesõpradele häid võistlemisvõimalusi; 

b) võistlus kuulub 2014. aasta kauplusteketi Kodumasinad maleturniiride sarja, mille 

koondauhinnad on välja pannud Eesti Male Toetusühing, lisainfo 

http://www.eestimale.ee/sari2014/ 

 

II Aeg ja koht 

Turniir toimub 30. juuni - 6. juuli 2014 Viljandi Spordikeskuses 

(www.viljandimaa.ee/spordikeskus) aadressil Vaksali 4, Viljandi (bussijaamast ca 

500 m, Vabaduse platsi juures). 

 

III Osavõtjad 

Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel korraldava toimkonna poolt loa saanud 

maletajatel, kes on tasunud osavõtumaksu 30 EUR, Viljandimaa maletajad, veteranid 

(s.a. 1954 ja vanemad) ja noored (s.a. 1998 ja nooremad) 20 EUR. Rahvusvahelised 

meisrid (IM/WIM) ja rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) on osavõtumaksust 

vabastatud. 

 

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused 

Võistluse korraldab Viljandi Maleklubi CC Fellin koostöös Eesti Male 

Toetusühinguga. 

Mängitakse 9 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, mõtlemisajaga 1.30 h 40 käigule 

+ 15 minutit partii lõpuni + 30 sekundit igale käigule mõlemale mängijale alates 

esimesest käigust. 

Käikude märkimine kohustuslik kuni partii lõpuni. 

Võistlus läheb FIDE ja Eesti reitingu arvestusse. 

Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 30 minutit pärast mänguaja algust, kaotab 

partii. 

Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse 

paremusjärjestus alljärgnevalt: 

a) Median Buchholz 

b) Buchholz 

c) Buchholz ilma ühe nõrgema vastaseta, ilma kahe nõrgema vastaseta, ilma kolme 

nõrgema vastaseta jne. 

Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi. 

Võistlejal on õigus esimese viie vooru jooksul võtta kaks korda vaba voor, teatades 

sellest kohtunikule kirjalikult ette vähemalt 24 tundi enne vastava vooru algust. 

Võistlejale arvestatakse sellisel juhul 0,5 punkti vooru eest. 

 

V Ajakava 

Esmaspäeval, 30. juunil 2014 

Registreerimine 14.00 – 15.45 

Võistluste avamine 16.00 

I voor 16.15 

Teisipäeval, 1. juulil 2014 

II voor 10.00 

http://www.eestimale.ee/sari2014/
http://www.viljandimaa.ee/spordikeskus


III voor 16.00 

Kolmapäeval, 2. juulil 2014 

IV voor 12.00 

Neljapäeval, 3. juulil 2014 

V voor 10.00 

VI voor 16.00 

Reedel, 4. juulil 2014 

VII voor 12.00 

Laupäeval, 5. juulil 2014 

VIII voor 12.00 

Pühapäeval, 6. juulil 2014 

IX voor 10.00 

Võistluste lõpetamine 30 minuti jooksul peale viimase partii lõppu. 

 

VI Autasustamine 

Rahalised auhinnad sponsorluse korras: 

I koht 1500 EURi + karikas, 

II koht 1000 EURi, 

III koht 700 EURi, 

IV koht 400 EURi, 

V koht 250 EURi, 

VI koht 150 EURi, 

VII koht 100 EURi, 

VIII koht 70 EURi, 

parim naismängija 70 EURi, 2. koht 40 EURi; 

parim veteran s.a. 1954 ja varem 70 EURi, 2. koht 40 EURi; 

parim Viljandimaa mängija 70 EURi, 2. koht 40 EURi; 

parim reitinguga kuni 2100 70 EURi, 

parim noor s.a. 1998 ja hiljem 70 EURi, 2. koht 40 EURi; 

parim reitinguga kuni 1900 40 EURi. 

Korraldaja peab meeles kahte osalejat loositavate üllatusauhindadega. 

Ükski maletaja ei saa üle ühe auhinna. 

 

VII Majandamine 

Korraldajatel on pakkuda piiratud arv kohti: 

Ingeri hostelis (www.hostelingeri.ee) hinnaga 10 EUR-i inimene/öö. 

Majutuse soovist teatada Gert Elmastele e-kirjaga: peakohtunik@gmail.com või 

telefonil +37256471454. 

Soodne majutusvõimalus ka hostelis: JustRest (www.justrest.eu). Tuba 4-le 47 

EUR/öö, 3-le 41 EUR/öö, 2-le 35 EUR/öö. 

 

VIII Eelregistreerimine 

Eelregistreerimine teostada hiljemalt kell 20.00 26. juuniks 2014. a. eelistatult 

turniiri e-postile: peakohtunik@gmail.com või 

toomas.valgmae@kodumasinad.ee või telefonil +37256471454 (Gert Elmaste), 

teatades osaleja ees- ja perekonnanime, sünnikuupäeva ja -aasta, ELO reitingu. 

GM/WGM ja IM/WIM on pakkuda piiratud arv tasuta majutust. Huvilistel palutakse 

võimalikult kiiresti kontakteeruda korraldajatega. 

IX Üldist 

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendavad võistluse korraldajad. 

http://www.hostelingeri.ee/
http://www.justrest.eu/

