IDA-VIRUMAA NOORTE LAHTISED
ESIVÕISTLUSED 2010

1. Võistluse korraldaja:
Võistluse korraldab SK Valge Ratsu koostöös Ida-Virumaa Spordiliiduga ja Eesti Maleliiduga.
2. Aeg ja koht:
Turniir viiakse läbi 24.09.-26.09.2010. a. Kohtla-Järve malesaalis (Järveküla tee, 44).
3. Võistluste ajakava:
Reede, 24.09.2010.
kuni 13.30 – registreerimine
kell 14.00-16.00 – I voor
kell 16.15-18.15 – II voor

Laupäev, 25.09.2010.
kell 10.00-13.00 – III voor
kell 13.15-16.15 – IV voor
kell 16.45-19.45 – V voor

Pühapäev, 26.09.2010.
kell 10.00-13.00 – VI voor
kell 13.15-16.15 – VII voor
kell 16.30 Lõpetamine

4. Eelregistreerimine:
Osavõtusoovist teatada hiljemalt 21.09.2010.a. telefonidel 58004101 või e-mailiga valgeratsu@mail.ru (Svetlana
Pritulina)
5. Osavõtjad:
Võistlusest osavõtumaks maletajatele, kes on oma osavõtust teatanud hiljemalt 21.09.2010.a. on 35.- krooni.
Maletajatele, kes registreeruvad pärast 21.09.2010.a. on osavõtumaks 70.- krooni.
SK Valge Ratsu liikmed on osavõtumaksust vabastatud.
6. Turniirikorraldus:
Võistlus viiakse läbi šveitsi süsteemis individuaalturniirina. Õpilased mängivad eraldi gruppides, millised
moodustatakse vastavalt osavõtjate arvule kuni 10 (s.a.2000), kuni 12 (s.a.1998), kuni 16 (s.a.1994). Mängitakse
7 vooru.
Mõtlemisaeg: 2 esimest vooru mängitakse ajakontrolliga 30 minutit mõlemale vastasele + 30 sekundit igale
käigule(vooru pikkus u 2 tundi), 3-7 voorus on 1 tund mõlemale vastasele + 30 sekundit igale käigule(vooru
pikkus u 3 tundi). Lisanäitajad võrdsete punktide korral: -Bucholzi koefitsent, -progress, -Mbucholtz.
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. Majutamine on: Spordi,2 mob.tel. +37253485298. Öö
maksumus 100 eek. Mitte tähtaegse registreerimise korral majutust ei garanteerita.
8. Autasustamine:
Turniiride kolm parimat võistlejat saavad auhinna, lisaks autasustatakse kolme turniiri parimat tüdrukut. 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: Arvo Kruus.

