34. Eesti omavalitsuste talimängud
Male juhend ja ajakava
Võistluste aeg ja koht
34. Eesti omavalitsuste talimängude malevõistlus toimub 3.- 4. märtsil 2018. a Viljandis.
Võistlused viiakse läbi Viljandi Kesklinna Koolis, Uueveski tee 1, Viljandi.
Osavõtjad
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel korraldava toimkonna poolt loa saanud võistkondadel,
kes on tähtajaks eelnevalt registreerinud ning esitanud nõuetekohase ülesandmislehe
võistluspäeval.
Iga omavalitsus võib välja panna kuni kaks võistkonda, kusjuures arvesse läheb parema
võistkonna tulemus. Arvesse mitteminevad võistkonnad saavad koha paremusjärjestuses,
kuid kohapunkte nad kinni ei hoia.
Võistkonna suuruseks on 5 võistlejat - 2 meest (sünd 2001.a ja varem) + 1 naine (sünd 2001.a
ja varem) + 1 poiss (sünd 2002.a ja hiljem) + 1 tüdruk (sünd 2002.a ja hiljem), kusjuures naine
meest, tüdruk poissi ja noorteklassi võistleja täiskasvanut asendada ei saa.
Võistluste süsteem ja ajakontroll
Võistlused viiakse läbi šveitsi süsteemis ning mängitakse 9 vooru mõtlemisajaga 15 minutit
(+ 5 sekundit igale käigule) mõlemale mängijale partii lõpuni.
Võistlustel kasutatakse FIDE reegleid.
Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 5 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.
Kõik elektroonilised sidevahendid, k.a. mobiiltelefonid, peavad partii ajal olema välja
lülitatud (FIDE Tromso 2014 kongressi otsus). Eksimuse korral on kohtunikul õigus kasutada
punktis 12.9 toodud meetmeid.
Paremusjärjestuse määramine
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse võistkonna kõigi liikmete kogutud
punktid (individuaalselt annab üksiku partii võit 1, viik 0,5 ja kaotus 0 punkti). Võrdsete
partiipunktide (PP) korral on määravaks:

1. Matšipunktid (MP) st matšivõit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
2. Omavahelise matši tulemus (grupi korral omavaheliste tulemuste summa 1. PP, 2. MP).
3. Partiipunktid kõrgemale kohale tulnud võistkondade vastu.
NB! Paaritu arvu võistkondade korral arvestatakse igas voorus vabaks jäänud võistkonna
mängijatele 0,5 partiipunkti (max 2,5 PP) ning 1 matšipunkt (MP).

Võistluste ajakava
3. märts 2018

4. märts 2018
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I voor
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13:15
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14:00 – 15:15

lõunapaus
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17:15
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18:30 -

õhtusöök

autasustamine

Autasustamine
Võistluste paremaid autasustatakse kooskõlas 34. Eesti omavalitsuste talimängude
üdjuhendiga.
Lisaks
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendatakse vastavalt 34. Eesti
omavalitsuste talimängude üldjuhendile.
Male peakohtunik FA Hendrik Olde: +372 5251623
Talimängude peakohtunik Ilmar Kütt: +372 5146921

