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1. Eesmärk.
Pauli päevade eesmärgiks on Paul Kerese 95. sünniaastapäeva tähistamine, maletajate ja kabetajate 
sõprussidemete tugevdamine, Jõgeva maleorganisaatori Aarne Hermlini 70-nda sünniaastapäeva 
tähistamine ning male ja kabe populariseerimine Jõgevamaal.

2. Organisatsioon ja juhtimine.
Pauli päevad korraldab Jõgeva Kabeklubi. Võistluste peakohtunik on Lembit Vahesaar.

3. Osavõtjad, programm ja võistlussüsteem.
Pauli päevadest osavõtt võimaldatakse kõigile soovijaile.
Pauli päevade programm:
17. detsembril kell 17 -  välkturniir males.
18. detsembril lauamängude mitmevõistlus KAMA (kabe + male)
kell 10.00 - kiirturniir 64-r. kabes
kell 15.30 - kiirturniir males
kell 20.30 - vestlusring
19. detsembril kell 10 -  kiirturniir males
Välk- ja kiirturniiril males mängitakse kuni 12 osavõtja korral ringsüsteemis, enama arvu osavõtjate 
korral šveitsi süsteemis voorude arvuga, mis on vähemalt kolmandik osavõtjate arvust. 
KAMA võistlusel mängitakse nii 64-r. kabet kui malet 9 vooru šveitsi süsteemis. 
Võistlustel kasutatakse järgmisi ajakontrolle: välkmales 5 min. + 3 sek. käigule, kiirmales ja -kabes 
10 min. + 5 sek. käigule.

4. Toimumise koht ja tingimused.
Pauli päevad toimuvad Jõgeva Kabeklubis (spordihoone Virtus, Jõgeva, Aia 40). 
Võistlustel on osavõtumaks: välkmales täiskasvanuile 15 EEK, noortele (1991.a. ja hiljem 
sündinud) ning pensionäridele 10 EEK, KAMA ja kiirmale võistlustel (kummalgi eraldi) 
täiskasvanuile 25 EEK ja noortele ning pensionäridele 15 EEK.

5. Paremusjärjestuse selgitamine.
Malevõistlustel kasutatakse punktide võrdsuse korral järgmisi kriteeriume:
A. Ringsüsteemis võistlustel:
a) Sonneborn-Bergeri süsteem
b) omavaheline kohtumine
B. Šveitsi süsteemis võistlustel:
a) Bucholtz-1
b) Bucholtz-2
KAMA kiirturniiril 64-r. kabes:
a) Bucholtz-1
b) suurem võitude arv
c) omavaheline kohtumine
KAMA võistlusel selgitatakse paremusjärjestus punktide summeerimise teel, kusjuures males 
kogutud punktid korrutatakse kahega. Võrdsete punktide arvu korral on määravaks mõlemal alal 
saavutatud kohtade summa.



6. Autasustamine.
Pauli päevade paremaid autasustatakse järgnevalt: välkmales võitjat  medaliga, kolme parimat ja 
parimat noormängijat diplomiga, KAMA võistlusel ja male kiirturniiril kolme parimat medaliga ja 
kuut parimat ning parimat noormängijat diplomiga, KAMA parimat noormängijat medaliga. Kõigi 
turniiride parimatele on esemelised auhinnad.

7. Üldiselt.
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab peakohtunik koos Jõgeva Kabeklubiga.


