EESTI AKADEEMILINE SPORDILIIT
Eesti üliõpilaste 2019. a male meistrivõistluste juhend
1. EESMÄRK. Selgitada välja Eesti üliõpilaste meistrid ja ergutada maleharrastust kõrgkoolides.
2. AEG JA KOHT. Võistlused toimuvad pühapäeval, 14. aprillil 2019 algusega kell 11.00 Tallinna
Tehnikakõrgkooli ruumides (Pärnu mnt 62, Tallinn). Kohaloleku kontroll kell 10.15-10.45 (vt
registreerumine).
3. KORRALDAMINE. Võistluse korraldab Eesti Akadeemiline Spordiliit koostöös Tallinna
Tehnikakõrgkooliga. Võistluste peakorraldaja on Rein Ruus (56919635, TTK).
4. OSAVÕTJAD. Võistlustest saavad osa võtta EASL-i liikmesõppeasutuste ja teiste Eesti
kõrgkoolide üliõpilased (k.a. kadetid, magistrandid, doktorandid), kellel on kehtiv üliõpilaspilet
(vanusepiiranguid ei ole) ning vilistlased, kes on lõpetanud õppeasutuse 2018. a. või hiljem.
Võistlustel võivad osaleda ka gümnaasiumide ja kutsekoolide õpilased, kes on vähemalt 17 aastat
vanad. Väljaspool arvestust saavad osaled EASL-i liikmeskoolide töötajad.
Osalemistasu on tähtaegsel registreerumisel liikmeskoolide üliõpilastele ja gümnasistidele ning
kutsekoolide õpilastele 2 eurot. Suurmeistritelt osavõtutasu ei võeta. Töötajad ja EASL-i
liikmeskonda mittekuuluvate õppeasutuste üliõpilased saavad osaleda pärast osavõtumaksu (4
eurot) tasumist EASL-i pangaarvele (a/k 221011374025 Swedbank või sularahas kohapeal). Alates
13.aprillist (Vt.p.10) on osalemistasu 8 eurot. Osalemistasud lähevad auhinnafondi.
5. AJAKONTROLL. 15 minutit + 5 sekundit igale käigule kummalegi võistlejale (vooru pikkus u
40 minutit).
6. VÕISTLUSTE SÜSTEEM. Mängitakse 7-vooru šveitsi süsteemis. Vähema arvu osavõtjate
korral mängitakse ringsüsteemis kohapeal otsustatud ajakontrolliga. Võistluste läbiviimisel
mängitakse FIDE kiirmale reeglite järgi. Korraldatakse üks turniir (mehed-naised). Vähemalt 6
naisvõistleja korral toimub nendele soovi korral omaette turniir.
7. PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE. Võrdsete punktide korral kahel või enamal
maletajal selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt: iga vooru järgne liidetud punktide summa, selle
võrdsuse korral jäetakse ära I vooru punktid jne. Vähemalt nelja naise osalemise korral
autasustatakse ka kolme parimat naismängijat. Võistkondlik arvestus toimub individuaalsete
kohapunktide alusel, selle võrdsuse korral jäetakse ära nõrgim tulemus.
8. AUTASUSTAMINE. Meeste ja naiste võitjat autasustatakse 2019. a meistri särgiga, medali,
diplomi, teist ja kolmandat kohta autasustatakse medali, diplomi ja meenega. Peetakse
kõrgkoolidevahelist arvestust: 3 mehe ja 1 naise kogutud punktide summana. Võitja kõrgkool saab
eriauhinna ja diplomi. Võistkondlikus arvestuses osalejad registreeritakse enne turniiri algust.
9. MAJANDAMINE. EASL tasub võistluste tehnilise korraldamisega seotud kulud. Osavõtjate
sõidu- ja kõik muud kulud kannavad lähetavad õppeasutused või osavõtjad.
10. REGISTREERIMINE kirjalikult hiljemalt 12. aprilliks. www.easl.ee või e-postil rein@tktk.ee.
Nimeline lõplik ülesandmine koos koolitõendite (üliõpilaspiletite) või õppeasutuse lõpetamist
tõendavate dokumentide esitamisega korraldajatele kell 10.15-10.45 kohapeal.
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