
TÕRVA – HELME XX VABARIIKLIK  
HARRASTUSMALETAJATE TURNIIR 

  
JUHEND 

 

 Aeg ja koht 
 Tõrva – Helme XX maleturniir toimub 04. – 06. juunil 2021. aastal. 

Võistlused viiakse läbi Tõrva linna Spordihoones (Valga mnt 76, TÕRVA). Saabumine  
04. juunil kella 12.00st kuni 13.30ni,  kell 14.00  I vooru algus. 
 
Osavõtjad 
Osaleda saavad kõik maletajad, kes  teatavad eelnevalt oma osavõtust 03. juuniks 
2021 E-posti aadressil rein.leppik@gmail.com või  telefonil 5234974. 
Registreeruda saab turniirile ka maleürituste elektroonilises kalenderplaanis, mis asub 
aadressil: www.maleliit.ee/kalender/ 
Võistlused on ilma osavõtumaksuta. 
 
Parimate selgitamine 
Võistlused toimuvad šveitsi süsteemis. Mängitakse 7 vooru mõtlemisajaga 1 tundi 
partii lõpuni ning alates 1. käigust lisandub igale käigule 30 sekundit. Partiile üle 15 
minutilise hilinemise korral määratakse hilinenud mängijale kaotus. Turniir läheb Eesti 
reitingu arvestusse. 
Kohtade jagamisel võrdsete kogutud punktide korral määrab paremuse: 
1. Buchholz;  
2. Mediaan-Buchholz (vastaste punktide summa, ilma halvima tulemuseta).  
3. Esikoha jagamisel on esmaseks kriteeriumiks võrdsete punktide korral omavahelise 

kohtumine. 
Turniiril selgub ka Valga maakonna 2021. aasta malemeister ja medalivõitjad. 
 
Autasustamine 
I – VI kohale tulnuid autasustatakse diplomi, karika ja auhinnaga.  
Parimatele nais- ja noormaletajatele (sünniaasta 2003.a. ja hiljem), parimale Valgamaa 
maletajale ning parimale Tõrva-Helme piirkonna maletajale on auhinnaks karikas, 
diplom, auhind. 
 
 Korraldus 
Võistluse viib läbi Valgamaa Spordiliit, koostöös Valgamaa Maleklubiga Helme  ja 
spordiklubiga Viraaž.  Peakohtunikud on Maris Koops (Valka) ja Ülo Lepik (Tõrva) tel. 
53419015. Täiendav info telefonil 52 34 974 Rein Leppik  
 
Majandamine 
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kannab korraldaja, keda on toetanud 
Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp, Kultuuriministeerium ja sponsorid.   
Osavõtuga seotud kulud (kohalesõit, majutus, toit jne) kannavad osavõtjad ise või neid 
lähetanud spordiklubid ja organisatsioonid. 
 

mailto:rein.leppik@gmail.com
http://www.maleliit.ee/kalender/


Ööbimine Tõrva Spordihoones eelteatamisega kuni 01. juuni 2021.  a on ühele 
inimesele 2 ööks on 18  eur. Hilisematele teatajatele maksab ööbimine vabade kohtade 
olemasolul a` 10 eur öö. Majutuse tellimine spordihoonest – Viljo Grauding 51 27 219, 
e-post viljo@riiska.ee .   
 
Võimalus tellida ka hommiku- ja  lõunasöök Tõrva Spordihoones H. 3.00 eur, L .4.00  
eur. Hommikusöök valmistatakse juhul kui sööjaid on 10 ja rohkem. Kontaktid 
toitlustamisel Virge Jaago 5212358 
 
NB! Kõik turniiril osalevad mängijad peavad järgima Vabariigi Valitsuse poolt 
kehtestatud piiranguid ja nõudeid Covid-19 viiruse osas. 
 
Võistluste ajakava 
Reede,  04.06. 2021.a. 

   12.00 -13.30 saabumine ja majutamine 
13.45  AVAMINE 
14.00 I voor 
18.00 II voor 

Laupäev, 05.06.2021. 
9.00 III voor 
12.30 IV voor 
16.00 V voor 

Pühapäev, 06.06. 2021. 
   9.00 VI voor 
   12.30 VII voor 

15.45 Lõpetamine, autasustamine 
 

05.06.2021. õhtul pärast V vooru mängitakse Ants Kadaku mälestusturniir välkmales 
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