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EESTI AKADEEMILINE SPORDILIIT 

 
 

Eesti üliõpilaste 2022. a male meistrivõistluste juhend 
 
1. EESMÄRK. Selgitada välja Eesti üliõpilaste meistrid ja ergutada maleharrastust kõrgkoolides.  

2. AEG JA KOHT. Võistlused toimuvad pühapäeval, 8. mai 2022, kell 11:00. Võistlused toimuvad 
veebikeskonnas www.vint.ee.  

 
3. KORRALDAMINE. Võistluse korraldab Eesti Akadeemiline Spordiliit koostöös Vint.ee veebikeskonnaga.  

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 2021. 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 (5 eurot) tasumist EASL-i pangaarvele (a/k 
EE462200221011374025 Swedbank). Võistlejad peavad olema registreeritud veebikeskonda www.vint.ee.  
 
5. AJAKONTROLL. 15 minutit + 5 sekundit.  

6. VÕISTLUSTE SÜSTEEM. Mängitakse 7-vooru šveitsi süsteemis. Korraldatakse üks turniir (mehed ja naised 
mängivad koos). 

7.PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE. Võrdsete punktide korral rakendatakse Full-Truncated 
Buhholz koefitsienti. 

8. AUTASUSTAMINE. Võitjat autasustatakse 2022. a meistri särgiga, medali, diplomi, teist ja kolmandat kohta 
autasustatakse medali, diplomi ja meenega. Vähemalt nelja naise osalusel autasustatakse ka kolme parimat 
naist. Võitjate auhinnad toimetatakse nende kooli.  

9. REGISTREERIMINE. Kirjalikult hiljemalt 6. maiks. www.easl.ee või e-posti teel. Registreerides tuleb ära 
märkida www.vint.ee kasutajanimi, et saaksime Teid turniirile lisada. Osalejate pärisnimed avaldatakse nende 
vint.ee profiilil. 
 
10. Võistluste peakohtunik on vint.ee asutaja Marten Meikop. Võistlusel ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi 
(maleprogramme). Kahtluse korral analüüsitakse partiisid koostöös Eesti Maleliiduga. Mängija 
diskvalifitseerimise otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu. 
 

KINNITAN 

 
Mikk Laas 

EASL eriprojektide projektijuht 
25. aprill 2022. a. 
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