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OSA 3: KABEVÕISTLUSTE AMETLIK REGLEMENT 

1 Võistlus ja mängijad 

1.1 Võistluseks nimetatakse sportlikku jõukatsumist, kus mängitakse välja üks või mitu auhinda. 

1.2 Võistlejad mängivad üksteisega, kellest ühel on valged, teisel mustad kabendid, vastavalt oma 

andekusele ja oskustele. Partiid mängitakse eelnevalt määratud ajakava kohaselt, kindlaksmääratud 

kohas ja ettenähtud ajal, mis on näidatud võistluse reglemendis. 

1.3 Võistlust kahe mängija vahel nimetatakse matšiks. Kui võistlusel osaleb mitu mängijat, 

nimetatakse seda tiitlivõistluseks või turniiriks, sõltuvalt sellest, millist võitjat selgitatakse. 

1.4 Võistluse organiseerimine delegeeritakse asjatundlikest isikutest koosnevale komiteele. 

Võistluste juhtimine delegeeritakse kohtunikule, keda võivad assisteerida abikohtunikud (vt Osa IV). 

2 Mängijate õigused ja kohustused 

2.1 Normaalne võistluste läbiviimine eeldab, et mängijatel on teatavad õigused ja kohustused. 

Mängijatelt eeldatakse, et nad on kursis võistlusjuhendi ja -reeglistikuga, kaasa arvates vajaduse 

korral võistluste reglemendiga. See reglement koosneb: 

Üldreeglitest ja erireeglitest, mis on toodud FMJD sisereglemendi lisas 2 ning teatud tüüpi võistluste 

lisareeglitest (Osad 12-18). 

Konkreetse võistluse reglemendist, mis tehakse võistlejatele eelnevalt teatavaks isiklikult või nende 

föderatsioonide kaudu. 

2.2 Mängijate õigused: 

2.2.1 omada informatsiooni läbiviidava võistluse reeglite kohta; 

2.2.2 mängida täielikus vaikuses; 

2.2.3 pöörduda isiklikult kohtuniku poole oma partiiga seotud küsimustes; 

2.2.4 pöörduda isiklikult või esindaja kaudu organiseerimiskomitee poole; 

2.2.5 esitada inglise või prantsuse keeles kirjalik protest kohtuniku otsuse või sanktsiooni peale 

peakohtunikule või apellatsioonižüriile, esitades samaaegselt koopia peakohtunikule. Kui võistlustel 

on apellatsioonižürii, on žürii otsus lõplik. Kui võistlustel ei ole apellatsioonižüriid, esitatakse protest 

peakohtunikule, kes langetab otsuse peale võistluste korraldajatega ja/või välisekspertidega 

konsulteerimist. Peakohtuniku otsus on lõplik. 

2.2.6 liikuda mängutsoonis. 

2.3 Mängijate kohustused: 

2.3.1 täpselt kinni pidama võistluste reeglitest ja reglemendist; 

2.3.2 vastama kohtuniku küsimustele ja täitma tema korraldusi; 

2.3.3 ignoreerima kõrvalisi arvamusi ja nõuandeid; 

2.3.4 mängima võistluse lõpuni. 

2.4 Võistluse ajal on mängijatel keelatud: 

2.4.1 pöörduda ükskõik kelle poole, väljaarvatud kohtunik ja teenindav personal. 

2.4.2 kasutada teist kabelauda, kirjalikke või trükitud materjale, mis võivad olla seotud mängitava 

partiiga, va partii ülesmärkimist abistav numbritega mängulaua diagramm; 

2.4.3 lahkuda partii juurest enda käigul olles, väljaarvatud punktis 7.8 käsitletud juhud. 

2.4.4 puudutada mänguvälju või osutada nendele mõtlemise kergendamiseks; 

2.4.5 segada vastast mõtlemise ajal; 

2.4.6 segada teisi võistlejaid või sekkuda nende partiisse; 
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2.4.7 kasutada kõrvalist nõuannet oma mängitava partii kohta; 

2.4.8 analüüsida veel mängitavaid partiisid; 

2.4.9 analüüsida lõppenud partiisid mängualal; 

2.4.10 käituda viisil, mis võiks segada võistluse normaalset kulgu; 

2.4.11 lahkuda mängutsoonist va tualeti kasutamiseks või joogi saamiseks; 

2.4.12 jääda liiga kauaks teiste mängulaudade juurde peatuma. 

2.4.13 (elektrooniline doping) kanda kaasas ja/või kasutada elektroonilisi abivahendeid (näiteks 

mobiiltelefone, pihuarvuteid, juhtmeta sidepidamisvahendeid) välja arvatud juhul, kui kohtunikul on 

täiesti selge, et nendest pole võimalik saada vähimatki kasu (näiteks lihtsad kellad). 

2.5 Sanktsioonid: 

a) suuline märkus, mille võib anda ka abikohtunik. 

Järgnevaid sanktsioone saab määrata ainult peakohtunik, vastavalt eksimuse raskusele: 

b) kirjalik hoiatus, mis protokollitakse ja avalikustatakse; 

c) ajaline karistus ja/või vastasele lisaaja andmine; 

d) kaotus käimasolevas partiis (vajadusel mõlemale vastasele); 

e) võistlustelt eemaldamine.  

2.5a Käitumine ebareeglipäraste käikude puhul 

Kui mängija teeb ebareeglipärase või keelatud käigu, on tema vastasel järgnevad võimalused: 

- nõustuda käiguga ning jätkata mängu; 

- mitte nõustuda käiguga, vajutada kontrollkella ning nõuda vastaselt korrektse käigu sooritamist; 

- soovitatav on paluda abi kohtunikult. Kui kohtunik ei saa koheselt mängulaua juurde tulla, on 

mängijatel õigus kell peatada. 

Kohtunik, saabudes laua juurde, küsib mõlemalt mängijalt mis juhtus ning lahendab olukorra. 

Lisaks tavapärasele kohtuniku tegevusele või hoiatuse andmisele, võib kohtunik määrata ajalise 

karistuse mängijale, kes tegi ebareeglipärase käigu ja lisada aega tema vastasele. 

Fischeri ajakontrolli puhul peab ajaline karistus olema võrdne vähemalt ühe käigu eest lisanduva 

ajaga.  

2.6 Võistlustelt eemaldamine 

Kui mängija käitumine ei vasta nõuetele ja ta ei allu kohtuniku korraldustele, võib kohtunik ta 

eemaldada võistlustelt. 

3 Võistlusruum ja mänguvahendid 

3.1 Võistlusruum peab vastama järgmistele nõuetele: 

3.1.1 peab olema piisavalt avar, õhutatud ja valgustatud; valgustustihedus mängulaua kohal peab 

jääma 500 (miinimum) ja 700 luksi vahele. 

3.1.2 peab olema kindlustatud normaalne temperatuur; mänguruumi temperatuur peab jääma 20 ja 

23 kraadi vahele. Olenevalt võistluste tasemest võib kohtunik olla paindlikum võistlusruumi valgus- 

ja temperatuuritingimuste suhtes. 

3.1.3 peab olema vaikne; 

3.1.4 mänguala peab olema piiritletud ja pealtvaatajatest eraldatud; 

3.1.5 mängulauad peavad olema stabiilsed ja iga partii jaoks peab olema eraldi laud. Lauad peavad 

olema nummerdatud.  

3.1.6 mängulaudade mõõdud peavad olema järgmised: laius 75 – 90 cm, pikkus mitte alla 100 cm; 

3.1.7 toolid peavad sobima laua kõrgusega ja nende arv vastama osavõtjate arvule; 

3.1.8 iga kohtuniku käsutuses peab olema eraldi laud ja tool; 

3.1.9 puhvet ja tualetid ei tohi olla liiga kaugel mängualast; osavõtjad ei peaks neid külastades 
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minema läbi pealtvaatajate ala. 

3.2 Võistlustel kasutatav kabelaud peab vastama järgmistele nõuetele: 

3.2.1 laua mängupind peab jääma vahemikku 35x35 ja 45x45 cm; 

3.2.2 lauapind ei tohi läikida; 

3.2.3 heledate ja tumedate ruutude vaheldumine peab olema selgelt eristatav, väljade värvus ei tohi 

olla liiga hele ega langeda kokku kabendite värviga; 

3.3 (reserv) 

3.4 Kabendid peavad vastama järgmistele nõuetele: 

3.4.1 kõik 40 kabendit peavad olema vormilt sarnased ja ühesuurused; 

3.4.2 kabendite läbimõõt peab kabelaua ruudu mõõtmetest olema 7-14 mm väiksem, seega 45x45 

cm rahvusvahelise kabe laua puhul on kabendite läbimõõt 31-38 mm; 

3.4.3 kabendite paksus peab olema 1/4 - 1/5 kabendite läbimõõdust; 

3.4.4 kõik 20 valget ja 20 musta kabendit peavad olema vastavalt värvilt sama tooni; 

3.4.5 kabendid ei tohi läikida ja nende värv ei tohi langeda kokku kabelaua ruutude värviga. 

3.5 Kabelaud peab olema asetatud igale lauale, kabendid mängu algseisu. Peakohtuniku käsutuses 

peab olema veel kaks komplekti kabendeid koos mängulaudadega. 

3.6 Mõtlemisaja piiramiseks ja kontrollimiseks kasutatakse spetsiaalseid kahepoolse numbrilauaga 

kontrollkelli (malekelli). 

3.7 Kasutatavad kontrollkellad peavad vastama järgmistele nõuetele: 

3.7.1 mõlemad kellapooled peavad töötama täpselt; 

3.7.2 peab olema võimalik seisata mõlemad kellapooled samaaegselt; 

3.7.3 peab olema võimatu, et mõlemad kellad käivad samaaegselt; 

3.7.4 kellapooled peavad töötama vaheldumisi, ühe kellapoole seiskamisel käivitub koheselt teine; 

3.7.5 kella suure osuti möödumine “12”–st peab olema tähistatud lipukese või noolekesega. 

Elektroonilised kellad peavad kontrollaja möödumisel selgelt näitama, kummal poolel see esimesena 

toimus; 

3.7.6 nooleke peab hakkama tõusma mitte hiljem kui 58-ndal minutil ja langema täpselt 60-ndal; 

need näidud peavad olema väga täpsed ja hästi näha. Elektroonilised kellad peavad vähemalt kaks 

minutit enne ajakontrolli saabumist näitama nii minuteid kui sekundeid, mis on jäänud kontrollini; 

3.7.7 mõlema kella numbrilaua läbimõõt peab olema vähemalt 80 mm. Elektroonilistel kelladel 

peavad näidud ekraanil olema vähemalt 15 x 45 mm suurused; 

3.7.8 kellad peavad asetsema kindlalt ja olema kergesti käsitsetavad. 

3.8 Kellad peavad asuma kabelaua ääre lähedal paralleelselt äärega ja valgete poolt vaadates lauast 

vasakul, võrdsel kaugusel mängijatest. Seda asendit võib muuta kohtunik. Kohtuniku käsutusesl peab 

pidevalt varuks olema kaks töökorras kella. 

3.8.1 Partii alguseks asetatakse mõlemal kellapoolel osutid 12-le, kuid kontrollnooleke jäetakse üles, 

valmis koheseks kukkumiseks. Niisiis on mõlema kellapoole näit 0 tundi miinus mõned sekundid. 

Elektrooniliste kellade kasutamise korral peavad kellad partii algul näitama kas 0 tundi või seda aega, 

mis on jäänud esimese ajalontrollini. Pärast iga ajakontrolli möödumist peavad kellad näitama 0 

tundi või aega, mis on jäänud järgmise ajakontrollini. 

3.9 Selleks, et võimaldada partii täpset ülesmärkimist, antakse igale mängijale partiiprotokolli 

blankett. 



EKL100 OSA 3: KABEVÕISTLUSTE AMETLIK REGLEMENT 2021 
 

4 
 

3.10 Partiiprotokollid peavad vastama järgmistele nõuetele: 

3.10.1 andma võimaluse partii ülesmärkimiseks kahes eksemplaris; 

3.10.2 olema pandud kabelaua juurde, mõlema mängija jaoks; 

3.10.3 partii lõppemisel antakse originaal võistluste korraldajatele. 

3.11 Kui võistlused peetakse ringsüsteemis, määratakse mängijate asetus vastavalt loosimise 

tulemusel koostatud tabelile. Šveitsi süsteemis korraldavatel võistlustel toimub mängijate paarimine 

enne iga vooru algust. 

3.12 Enne iga kohtumise algust peavad mänguvahendid olema hästi ettevalmistatud ja vastama 

nõuetele. 

3.13 Võistlusteks ettenähtud mänguvahendeid on keelatud kasutada millegi muu kui ametlike 

partiide jaoks. 

4 Võistluste algus 

4.1 Ettevalmistusperiood 

Mängijatele peab võimaldama 15 minutit ettevalmistumisaega enne partii algust. Võistlusruumis 

peaks sel ajal olema vaikne, et soovijatel oleks võimalik rahus partiiks valmistada. 

4.2 Pildistamine, televisioon 

Välklambiga pildistamine on lubatud vooru ettevalmistusperioodil ja maksimaalselt 10 minuti jooksul 

pärast mängu ametlikku algust. 

Et tegutseda mänguaja kestel, peab televisioon omama luba ja seda järgmistel tingimustel: 

- seadmeid tuleb kasutada viisil, mis häirib võimalikult vähe mängijate mängurahu; 

- ei segata võistlejaid partii otsustaval ajal (nt ajapuudus); 

- tegutsemiseks kasutatakse minimaalselt aega. 

4.3 Kohtunik peab määrama igale mängijale tema koha. Kohta võib muuta ainult kohtuniku loal. 

4.4 Mängu alustamine. Ettenähtud ajal, vaatamata sellele, kas kõik mängijad on kohal või mitte, 

annab kohtunik märku partiide alustamiseks. Ta käivitab valgetega mängijate kellad. Kui valgetega 

mängija on kohal, aga puudub mustadega mängija, käivitatakse musta kell. Alates sellest momendist 

on mängijatel keelatud seisatada mõlemat kellapoolt korraga (mis on võrdväärne 

loobumiskaotusega), välja arvatud ebareeglipärase käigu puhul (vt punkt 2.5a). Samuti on keelatud 

asetada kella kabelaua teisele poolele või muuta kellaosutite asendit. Kui mängija hilineb mitte omal 

süül, siis võib kohtunik seada kellanäidu algasendisse. 

4.5 Kui partii alguseks ei ole kohal kumbagi mängijat, käivitab kohtunik valgete kella. Kui kohale 

ilmub üks mängijatest, jagab kohtunik kellal oleva näidu kaheks võrdseks osaks mõlemale kellale ja 

taaskäivitab valgete kella. Juhul, kui mustadega mängija ikka veel puudub, siis käivitatakse mustade 

kell ning mängija kohalejõudmisel valgete kell. 

4.6 Vahetatud värvid. Kui partii käigus selgub, et mängijad alustasid mängu vahetatud värvidega ning 

tehtud on mõlemalt poolt vähemalt üks käik, siis jätkatakse mängu ja tulemus loetakse kehtivaks. 

5 Partii kulg ja tulemus 

5.1 (reserv) 

5.2 Hilinemine partiile 

Mängija ei tohi saabuda partiile liiga hilja. Kui ta saabub partiile liiga hilja, siis loetakse partii talle 

kaotatuks. Võistlusreglement määrab lubatud hilinemise aja.  
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Võistlusreglemendiga määratakse lubatud hilinemise aeg vahemikus 0 kuni 60 minutit. 

Kui lubatud hilinemise aeg ei ole võistlusreglemendis määratud, loetakse selleks 60 minutit. 

Võistlusreglement määrab karistused mängijatele, kes hilinevad mängulaua taha vähem kui 60 

minutit. Karistuseks võivad olla: 

1. ametlik kirjalik hoiatus; 

2. rahaline trahv; 

3. partii kaotus; 

4. muu karistus. 

Kui lubatud hilinemise aeg on 60 minutit, kaotab mängija, kes hilineb lubatud hilinemise ajast 

rohkem, automaatselt partii. 

5.3 Viigi pakkumine 

Enne viigi pakkumist peavad mõlemad pooled olema partiis teinud vähemalt 40 käiku. Mängija, kes 

soovib pakkuda viiki, peab seda tegema oma ajast ja tegutsema järgmiselt: 

a) tegema oma käigu; 

b) pakkuma viiki ilma mingite kommentaarideta; 

c) käivitama vastase kella. 

Ettepanek jääb jõusse, kuni vastane pole vastanud. Kui vastane sooritab vastukäigu, tähendab see 

viigiettepaneku tagasilükkamist. Viigiettepaneku tagasilükkamise puhul ei peaks sama mängija 

kordama viigiettepanekut enne, kui vastane on omakorda teinud viigiettepaneku. 

5.4 Võrdne lõppmäng 

Selleks, et fikseerida sundviiki, peab mängija pöörduma kohtuniku poole. 

Kohtunik võib otsustada sundviigi üle iseseisvalt, ilma mängijapoolse nõudmiseta. Sel juhul on ta 

kohustatud partii lõpetama. 

5.5 Protestid  

Kõik vaidlusalused küsimused, mis tekivad seoses rikkumistega, vigadega ja ebakorrektse 

käitumisega, lahendab kohtunik. 

5.6 Punktiarvestus. Tavapäraselt kehtib võistlusel järgnev punktiarvestus: 

5.6.1 võidu eest antakse 2 punkti; 

5.6.2 viigi eest antakse 1 punkt; 

5.6.3 kaotuse eest antakse 0 punkti. 

5.6a Võistlustel võib kasutada ka teistsuguseid punktiarvestusi, milles võit, viik või kaotus annavad 

punkte vastavalt sellele, kas tulemus saavutati normaalajakontrolliga mängus, kiirpartiis ja/või 

välkpartiis. Mõned näited: pluss-viik süsteem ja Pekingi punktiarvestus. 

Pluss-viigi süsteemis antakse pluss-viik mängijale, kes ei suuda partiid võita, kuid kel on vähemalt 

kolmekivine jääv ülekaal partii lõpus. Kabet arvestatakse sel juhul kahe kivina. Tulemus pannakse 

kirja 1+ - 1-. 

Pekingi punktiarvestussüsteemis koosneb iga voor normaalajakontrolliga partiist, kiirpartiist, 

välkpartiist ja Lehmanni-Georgijevi (LG) süsteemis matšist. 

Mängija, kes võidab normaalajakontrolliga partii, saab kirja tulemuse 12-0. Kui normaalajakontrolliga 

partii lõpeb viigiga, siis mängitakse kiirpartii. Mängija, kes võidab kiirpartii, saab kirja tulemuse 9-3. 

Kui kiirpartii lõpeb viigiga, siis mängitakse välkpartii. 

Mängija, kes võidab välkpartii, saab kirja tulemuse 8-4. Kui välkpartii lõpeb viigiga, siis mängitakse LG 

süsteemis matš (vt osa 5.10). Selle matši võitja saab kirja tulemuse 7-5.  

Lubatud on ka muud punktiarvestussüsteemid. 

Reitinguarvestuses kasutatakse punktiarvestust vastavalt punktile 5.6. 
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Kui võistlusreglement ei määratle muud punktiarvestussüsteemi, kasutatakse punktiarvestust 

vastavalt punktile 5.6. 

5.7 Kui üks mängijatest puudub, või ta ei saa mingil põhjusel mängida ettenähtud partiid, siis saab 

tema vastane loobumisvõidu punkti(d). 

Üle 60 minuti mängule hilineja vastane saab samuti loobumisvõidu punkti(d) . 

5.8 Kui mõlemad mängijad ei ilmu mängule või ei saa mingil põhjusel mängida ettenähtud partiid 

ettenähtud ajal, siis loetakse partii tulemuseks 0–0. 

5.9 Kui võistleja loobub või peab mingil põhjusel võistluse katkestama, toimitakse järgmiselt: 

A. ringsüsteemis turniiril: 

- kui ta ei ole mänginud üle poolte ettenähtud partiidest, siis tema tulemused tühistatakse ja neid ei 

võeta arvesse. 

- kui ta on mänginud üle poolte ettenähtud partiidest, siis tema tulemused jäävad turniiritabelisse ja 

need võetakse arvesse. Tema poolt mittemängitud partiid loetakse loobumiskaotusteks ja 

märgitakse turniiritabelisse järgmiselt: “0F” või “2F”. 

B. Šveitsi süsteemis turniiril: 

Loobunud mängija tulemused jäävad kehtima tema ja ta vastaste jaoks ja ta klassifitseeritakse 

mängitud partiide põhjal. 

5.10 Lõplik paremusjärjestus ja järelmatš 

Võistluse lõppedes saavad võistlejad koha vastavalt nende poolt kogutud punktide kogusummale. 

Esikoht omistatakse võistlejale, kes saavutab suurima punktisumma. Järgmised kohad lähevad 

võistlejaile punktide alanemise järjekorras. 

Võistluste reglement peab määratlema kohtade jagamise võrdse punktisumma korral. Kohtade välja 

selgitamiseks võib kasutada punktis 5.11. toodud kriteeriume ja/või järelmatše. 

Järelmatšina võib kasutada tavakontolliga, kiir-või välkpartiid, olenevalt võistluste iseloomust. 

Kohajagamismatšide erivormiks on Lehmanni-Georgijevi süsteem: mõlemal mängijal on kasutada 

piiratud aeg piiramatu arvu partiide jaoks ning iga käiguga lisanduvad lisasekundid kasutades Fischeri 

süsteemi ja elektroonilisi kellasid. Lubatud on kasutada nn Bronšteini süsteemi (vt artikkel 6.1). 

Lehmanni-Georgijevi süsteemi matšis mängitakse partiisid kuni üks mängija võidab partii või kuni 

ühe mängija aeg saab otsa. Kui partii lõpeb viigiga, siis alustatakse järgmist partiid allesjäänud ajaga.  

5.10a Kohtade selgitamine teiste punktiarvestussüsteemide korral. 

Teisi punktiarvestussüsteeme (vt punkt 5.6) kasutades tuleb võistlusreglemendis määratleda kas ja 

kuidas erineb kohtade selgitamine punktis 5.11 sätestatust. 

5.11 Kohtade selgitamine võrdse punktisumma korral: 

5.11.1 Individuaalvõistlustel 

5.11.1.1 Normaalaja- või lühendatud ajakontrolliga partiides (vt Osa VI) vastavalt võistluse 

reglemendis ettenähtud korrale.  

5.11.1.2 Kui võistlusreglemendis ei ole kohtade selgitamist määratletud, on rakendatavad 

kriteeriumid järjekorras järgmised: 

5.11.1.2.1 Ringsüsteemis peetavatel võistlustel: 

- 1 suurima võitude arvu põhjal 

- 2 omavahelise tulemuse põhjal 

- 3 parima tulemuse põhjal teiste mängijate vastu, alates kõrgemast kohast 

5.11.1.2.2a kui võistlused peetakse Šveitsi süsteemis Solkoffi järgi: 

1. Lühike kärbitud Solkoff 
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2. Pluss-Solkoff 

3. Baliakini Solkoff 

4. Täis kärbitud Solkoff 

5.11.1.2.2b kui võistlused peetakse Šveitsi süsteemis reitingu järgi: 

Vastaste keskmise reitingu põhjal 

Need süsteemid on lahti seletatud Osa 5 punktis 3.1. Võistluste reglemendis (Specific Rules, SR) võib 

ette näha muid kriteeriume. 

5.11.2 Võistkondlikel võistlustel: 

5.11.2.1 nagu individuaalvõistlustel kohtade jagamise puhul 

5.11.2.2 Kui võistlusreglemendis ei ole kohtade selgitamist määratletud, on rakendatavad 

kriteeriumid järjekorras järgmised: 

5.11.2.2.1 Ringsüsteemis peetavatel võistlustel: 

- 1 suurim võistkonnaliikmete punktide kogusumma (nn väikesed punktid) 

- 2. suurim punktide summa esimesel laual - kui vajalik, siis teisel laual jne. 

5.11.2.2.2 - Šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel: 

- nii nagu eelpool mainitud Šveitsi süsteemi individuaalvõistluste puhul (vaata 5.11.1.2.2.) 

Kui kõikide 5.11 kohtade selgitamise kriteeriumid on võrdsed või kui kohtade jagamise kriteeriumite 

alusel pole võimalik kohti määratleda, jäädakse kohti jagama, kui võistlusreglement ei määratle 

kuidagi teisiti. 

6 Partiide ülesmärkimine ja kontrollkellade kasutamine 

6.1 Ajakontroll 

Ajakontrollid jagunevad lõplikeks ajakontrollideks ja ajakontrollideks koos käigule lisanduva ajaga. 

Lõplikud ajakontrollid on ajakontrollid fikseeritud ajaga kogu partiiks või fikseeritud ajaga kindlaks 

arvuks käikudeks. Näiteks 2 tundi 50 käigule ja 1 tund igale järgmisele 25 käigule. 

Ajakontrollid koos käigule lisanduva ajaga on tavaliselt Fischeri süsteemis, kuid kasutatakse ka 

Bronšteini süsteemi (delay system). 

Fischeri süsteemis antakse mängijale igal käigu sooritamiseks kindlaksmääratud lisaaeg. Bronšteini 

süsteemis antakse mängijale samuti iga käigu sooritamiseks kindlaksmääratud lisaaeg, kuid käigu 

sooritamisest üle jääv aeg ei lisandu põhiajale. 

Käigule lisanduva ajakontrolli puhul peetakse üldjuhul silmas Fischeri ajakontrolli, ent turniiri 

juhendis võib ette näha Bronšteini kasutamist. 

Standardsed rahvusvaheliste võistluste ajakontrollid. 

a) tavapäraselt kasutatakse FMJD võistlustel Fischeri süsteemi 1 tund ja 20 minutit (või rohkem, kuid 

maksimaalselt 2 tundi) + 30 sekundit igale käigule. 

b) FMJD Mängijate Komitee soovituslik ajakontroll: 90 min esimesele 45 käigule ning 30 min mängu 

lõpuni +30 sekundit iga käigule alates 46. käigust. 

c) Vana standardsüsteem: 2 tundi esimesele 50 käigule ja 1 tund igale järgmisele 25 käigule. Kui 

esimesed 50 käiku tehakse vähem kui 2 tunni jooksul, siis lisatav aeg liidetakse kasutamata jäänud 

ajale. 

d) 5-tunnine voor: 2 tundi / 50 käiku + 30 minutit mängu lõpuni 

Lubatud on ka teistsugused ajakontrollid, eelistades Fischeri süsteemi ajakontrolle. Iga 

kombinatsioon põhiaja ja Fischeri süsteemi lisanduva ajaga on lubatud järgmistel tingimustel: 

Täisajakontrolliga Fischeri süsteemiga partiides on minimaalseks lisanduvaks ajaks 30 sek. 

Poolkiiretes partiides (semi-rapid), kiirpartiides ja välkpartiides on lubatud kasutada lühemat 

lisanduvat aega. 
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Täisajakontrolliga partiides on minimaalne ajakontroll kummalegi mängijale 2 tundi esimesele 60 

käigule. 

Reitingu- ja järguarvestuses (Lisad 9 ja 10) määratletakse täpsemalt, millist summaarset aega 

esimesele 60 käigule aktsepteeritakse reitingu- ja järguarvutustes. 

Lõpliku ajakontrolli puhul on eelistatud, et lisanduvad veel Fischeri süsteemi sekundid käigule peale 

lõpliku ajakontrolli lõppu.  

Lõpliku ajakontrolli ning elekrooniliste kellade kasutamise korral on kohustuslik kasutada süsteemi 

täiendavate Fischeri sekunditega. Üksnes juhul, kui ei ole võimalik kasutada elektroonilisi kelli, on 

lubatud kasutada fikseeritud ajakontrolli ilma täiendavate sekunditeta partii lõpus. 

6.1.1 Täiendavad tingimused lõpliku ajakontrolliga mängudele, kui Fischeri sekundid ei lisandu: 

Lõpliku ajakontrolliga mängudel, millele ei lisandu Fischeri sekundeid mängu lõpus, kehtivad 

järgmised erireeglid: 

6.1.1.a: Sundviik 

Seisudes kolm kabet või kaks kabet ja kivi või üks kabe ja kaks kivi vastase üksiku kabe vastu; kaks 

kabet või üks kabe ja kivi või üks kabe vastase üksiku kabe vastu, loetakse viigiks, välja arvatud juhul 

kui mängul on ilmselge jätk ja mängija suudab demonstreerida võitu. Sellist lõppmängu ei mängita 

edasi ja fikseeritakse sundviik. 

6.1.1.b: Ajahäda 

Lõppmängus, milles on maksimum 8 kabendit (valgel ja mustal kokku) omab mängija, kellel on 

jäänud aega minut või vähem, õigust nõuda viiki, kui tal on selge paremus. 

6.2 Kõik võistlejad on kohustatud märkima üles kõik partii käigud pidevalt ja täpselt (väljaarvatud 

6.12 – 6.14 allpool). Vajadusel ja kohtuniku loal võib partiid üles kirjutada sekundant. 

6.3 Partii tuleb üles kirjutada käik käigu järel (vastavalt artiklile 8.2 osas 1), järjepidevalt ja see peab 

olema hästi loetav. Vahetuskäikude löömised võib üles kirjutada pärast löömiste sooritamist. 

6.4 Kohtunikul peab alati olema võimalus teha kindlaks mängitud käikude arv. Partiiprotokollid 

peavad olema püsivalt mängulaual kohtunikule nähtaval. 

6.5 Kui mängija tahab kontrollida oma üleskirjutust ja seda võrrelda vastase omaga, võib ta seda 

teha vastase nõusolekul ning tegema seda oma mõtlemisaja arvelt. 

6.6 Kella käivitamine partii alguses 

Pärast seda kui on käivitatud valgete kell (artikkel 4.4 supra) teeb ta käigu ning ootab millal ta 

nooleke kukub (kui seda pole veel juhtunud) ning käivitab vastase kella. Samuti peab must ootama 

oma noolekese kukkumist enne kella ümbervajutamist. Elektroonilise kella kasutamisel võib koheselt 

pärast oma esimese käigu sooritamist käivitada vastase kella. 

6.7 Vastase kella käivitamine 

Peale käigu tegemist on mängija kohustus peatada enda kell ja käivitada vastase kell, kasutades kella 

ümberlülitamiseks sama kätt, millega sooritas käigu. Käikude lugemisel kontrollaja lõppemisel 

loetakse käik sooritatuks üksnes siis, kui mängija on peatanud oma kella. Kõigil muudel juhtudel on 

käigu sooritamine defineeritud Osas 1 punktides 3.10 ja 4.4. 

Mängijal on õigus koheselt peale oma käigu tegemist peatada oma kell. Vastasel ei ole õigust seda 

takistada. 



EKL100 OSA 3: KABEVÕISTLUSTE AMETLIK REGLEMENT 2021 
 

9 
 

6.8 Kuna mängijad kannavad ise vastutust oma mõtlemisaja kasutamise üle, ei ole kellelgi õigust 

sekkuda, kui mängija unustas pärast käigu sooritamist kella ümber lülitada; ainult vastane võib tema 

tähelepanu sellele juhtida. Siiski, kohtunik võib küsida, kes on käigul. 

6.9 Kui mängu ajal selgub, et kellad ei tööta õigesti, peab kohtunik need vahetama korras olevate 

kellade vastu. Kui see on võimalik, teeb kohtunik ka paranduse kellade näitudes. 

6.10 Kõik pretensioonid kontrollnoolekese töö kohta peavad olema esitatud enne noolekese 

langemist. Pärast noolekese langemist saa enam midagi muuta. Elektroonilise kella kasutamisel tuleb 

kõik pretensioonid esitada enne kontrollaja möödumist. Pärast ajakontrolli möödumist ei saa enam 

midagi muuta.  

6.11 Mänguaja lõppemine fikseeritakse kontrollnoolekese langemisega (või ekraaninäiduga 

elektrooniliste kellade puhul). Käik loetakse sooritatuks, kui mängija jõudis kella ümber lülitada enne 

noole langemist. Mängija, kelle nool langeb enne nõutud arvu käikude tegemist, on kaotanud. 

Kui kohtuniku märkab kontrollkella noolekese kukkumist, kuid nõutud arv käike ei ole tehtud, peab 

kohtunik lõpetama partii, isegi kui selleks ei ole tehtud mängijate poolt ühtegi taotlust. 

6.12 Mängija, kellel jääb ajakontrollini aega alla 5 minuti, loetakse olevat ajapuuduses. Selline 

ajapuudus on kehtiv ka nii vahepealsete kui partiid lõpetavate lõplike ajakontrollide puhul. 

Juhul, kui kasutatakse Fischeri süsteemi ning mängija saab täiendavalt iga käigu sooritamiseks 30 

sekundit või rohkem, loetakse, et mängijal ei ole mitte kunagi ajapuudust. 

6.13 Ajapuuduses ei ole kohustust partiid üles kirjutada, kuid pärast noole kukkumist peab mängija 

üleskirjutuse taastama oma mõtlemisaja arvel, kasutades võimalusel kohtuniku abi. Kui see peaks 

võtma aega üle 5 minuti, võib kohtunik selle edasi lükata ajale peale partii lõppemist artiklis 6.19 

toodud formaalsuste täitmise juurde. 

6.14 Kui mõlemad mängijad on ajapuuduses, tuleb noolte kukkumisel mõlemal mängijal taastada 

üleskirjutus, kasutades võimaluse korral kohtuniku abi. Kulutatud aeg jagatakse pooleks. Kui see 

peaks võtma aega üle 5 minuti võib kohtunik selle edasi lükata ajale peale partii lõppemist artiklis 

6.19 toodud formaalsuste täitmise juurde. Kui käike ei ole võimalik taastada, siis jätkatakse 

üleskirjutamist partii hetkeseisust ja loobutakse vahepealsete käikude taastamisest. 

6.15 Iga mängija peab ise suutma tõendada, et vajalik käikude arv on nõutud aja jooksul tehtud. 

Vajaduse korral kontrollimisele kulutatud aeg läheb süüdlase arvelt. Pärast noole kukkumist peab 

kohtunik veenduma, et nõutud käigud on tehtud, milleks taastatakse üleskirjutus vastavalt 

punktidele 6.13 ja 6.14. Kui kumbki mängija ei suuda 5 minuti möödumisel mängija kohta tõestada, 

et nad on teinud vajaliku arvu käike, jätkatakse partiid ning üleskirjutamist alustatakse siis näiteks 

46., 51. (või 76. jne) käigust. 

6.16 Kui mingitel asjaoludel peab kohtunik kontrollima tehtud käikude arvu teises kohas, ei arvestata 

transpordiks kulunud aega mänguaja sisse. 

6.17 Ajal kui kohtunik kontrollib mängija taotlust tunnistada partii viigiks, käib taotleja kell. Kui 

taotlus on õigustatud, loetakse partii viigiks, ka sel juhul, kui kontrollimise ajal sai taotleja 

mõtlemisaeg otsa. Kui taotlus ei olnud õigustatud ja taotleja mõtlemisaeg lõppes, arvestatakse talle 

kaotus. 

6.18 Eksimuste parandamiseks kulunud aega mõõdab kohtunik, kes arvestab selle maha eksinu ajast, 

võimalikest tagajärgedest sõltumatult. 

6.19 Mängija, kes on partii kaotanud, peab koheselt seisatama kella. 
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6.20 Partii lõppedes peavad mõlemad mängijad partiiprotokollile, kuhu enne tehakse vajaduse korral 

parandusi (kohtunik võib lasta need ka ümber kirjutada), märkima kummagi mõtlemisaja ja tulemuse 

ning andma allkirja. Originaalid antakse kohtuniku kätte. 

7 Partii katkestamine 

7.1 Reeglina mängitakse partii ilma katkestamata lõpuni. 

7.2 Võistluse võib peatada, kui võistluspaik ei vasta nõuetele. Võistlemist jätkatakse kohe, kui on 

taastatud normaalsed tingimused. 

7.3 Mängupaik peab reeglina olema kogu võistluse perioodil organisaatorite käsutuses. Kui see ei ole 

võimalik, peab võistluspaika saama kasutada vähemalt 6 tundi iga vooru jaoks. 

7.4 Kui mängusaali saab kasutada vähem kui kuus tundi, peab olema ette nähtud partii katkestamise 

võimalus. Kõik katkestatud partiid kuuluvad jätkamisele võimalikult lühikese aja jooksul teises kohas 

organiseerimiskomitee nõusolekul, et mitte rikkuda võistluse ajakava. 

7.5 Kui mängusaali saab kasutada vähem kui kuus tundi, on partii katkestamine lubatud ainult pärast 

ajakontrolli 75. käigul. 

7.6 Partii katkestamisel tegutseb kohtunik järgmiselt: 

7.6.1 käigul peab olema must; 

7.6.2 kohtunik märgib mõlema mängija juuresolekul üles seisu (katkestusseisu diagramm), mille 

mõlemad mängijad allkirjastavad. Aeg, mis kohtunikul kulub seisu üleskirjutamiseks, ei lähe arvesse 

mänguajana; 

7.6.3 valgetega mängija kirjutab oma mõtlemisaja protokollile ja annab selle kohtunikule; 

7.6.4 kui mustadega mängija on valmis mõelnud järgmise käigu, kirjutab ta selle kellegi näitamata 

protokollile; 

7.6.5 kohtunik seisatab kella, mängija kirjutab protokollile oma mõtlemisaja ja annab selle 

kohtunikule; 

7.6.6 katkestusseisu diagramm ja mõlemad protokollid suletakse ümbrikku ja säilitatakse kohtuniku 

valduses kuni partii jätkamiseni; 

7.6.7 salakäik loetakse kehtivaks, kui see on reeglitepärane. Vastasel korral arvestatakse mängijale 

kaotus. 

7.7 Katkestatud partii jätkamisel tegutseb kohtunik järgmiselt: 

7.7.1 avab suletud ümbriku; 

7.7.2 tagastab mõlemale mängijale nende partiiprotokolli; 

7.7.3 taastab kabelaual pooleli jäänud seisu ning kellal ülesmärgitud ajanäidu mõlema mängija 

nõusolekul; 

7.7.4 must sooritab laual salakäigu ja käivitab valgete kella. 

7.8 Punktis 2.4.3. toodud keeld ei kehti kui on sooritatud kontrollkäigud (st. pärast 50ndat, 75ndat 

jne käiku) ja mängija soovib teha väikese vaheaja. Sealjuures jääb ta kell käima. 

8 Ametiisikud, ajakirjandus ja pealtvaatajad 

8.1 Organiseerimiskomitee ruumid ametiisikute kohtumiseks peavad olema mängusaalist eraldi. 

8.2 Spordiajakirjanikele reserveeritud ruum peab asetsema eemal mängusaalist. 

8.3 Kooskõlas punktiga 3.1.4 on vajalik meeles pidada, et: 

- mänguala on see ala, kus toimub võistlus; 
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- pealtvaatajate alas peab olema vaikus; 

- pealtvaatajad tohivad siseneda mängualale üksnes kohtuniku loal; 

- oma partii lõpetanud mängijal on pealtvaataja õigused. 

8.4 Press 

Organisaatorid peavad andma täielikku ja ajakohast infot pressile, kellel on samasugused õigused ja 

kohustused nagu võistluste pealtvaatajail. 

8.5 Isikud, kellel on lubatud viibida mängualas, peavad omama eraldusmärki ja käituma 

distsiplineeritult kooskõlas võistluste reglemendiga. Nendele kehtivad samasugused kohustused 

nagu võistlejatele. 

8.6 Ajapuuduse perioodil tuleb viia mängualas viibivate isikute arv rangelt miinimumini. Ainuüksi 

peakohtunikul on õigus kiita heaks või keelata ükskõik kelle viibimist mängualas. 

8.7 Pealtvaatajate alas viibivad pealtvaatajad peavad käituma distsiplineeritult ja järgima järgmisi 

nõudeid: 

- mitte andma nõu ega tegema märkusi mängijatele; 

- mitte laskuma vestlusse mängijatega; 

- mitte segama käimasolevaid partiisid või sekkuma ükskõik millisel viisil nende käiku; 

- mitte analüüsima mängitavaid partiisid kabelaual, ka mitte väikesemõõdulisel; 

- säilitama täielikku vaikust; 

- mitte sisenema mängualasse; 

- mitte tegema mingeid märke mängijate läheduses, ka ei tohi kommenteerida partiisid ka mitte 

vaikse häälega; 

- toetama võistluse normaalset kulgu. 

8.8 Käimasolevaid partiisid võib kommenteerida demonstratsioonlaudel selleks määratud eriruumis 

tingimusel, et ei esitataks mingeid analüüse mängu  tulevaste võimaluste kohta. Lubatud on 

kommentaarid juba tehtud käikude kohta. 

 


