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Eesti koolinoorte XVII mälumängumeistrivõistlused (EMV) korraldab MTÜ Eesti Mälumänguliit. Eelvoor
maakondades ja Tallinnas viiakse läbi 27. novembril 2019, finaalmäng Tallinnas (Viimsis) 22. märtsil 2020. Seekord
toimub EMV koostöös Tartu Linnamuuseumi, Jaan Poska Gümnaasiumi ja EV100 toimkonnaga, kes korraldavad üleeestilise mälumängu Tartu rahu 100. aastapäeva puhul.
Eelvoorus võivad osaleda 4-liikmelised võistkonnad üle kogu Eesti. Eraldi arvestust peetakse võistkondadele, kuhu
kuuluvad ainult põhikooliõpilased. Ühe võistkonna liikmed peavad olema ühe ja sama kooli õpilased. Erandina tuleb
koondvõistkonna koostamine kooskõlastada mängu korraldajaga. Võistkonna koosseis finaalis võib eelvooruga
võrreldes muutuda. Tartu rahu mängu küsimused ja tulemuste arvestus on põhi- ja keskkoolidele ühine.
Eelvoor toimub kolmapäeva 27.11.2019 pärastlõunal. Konkreetse mängukoha ja täpse kellaaja oma maakonnas saab
teada oma maakonna korraldajalt. Tallinn ja Harjumaa mängivad Viimsi Keskkoolis, algus on kell 16.00. EMV ja Tartu
rahu mängu eelvoor on ühine. Kõigepealt esitatakse 15 küsimust, mis lähevad ainult Tartu rahu mängu arvestusse.
Sellele järgnevad 10 küsimust ajaloo ja poliitika teemadel, mis lähevad nii EMV kui Tartu rahu mängu arvestusse. Siis
võetakse kokku Tartu rahu mängu tulemused ja võistkondadel on võimalus koosseisus teha vahetusi. Järgneb 40
küsimust EMV arvestuses muudest eluvaldkondadest (geograafia, loodus, teadus, tehnika, kultuur, sport). Võib
osaleda ka kas ainult Tartu rahu mängus või EMV arvestuses.
EMV küsimuste põhiosa on sama nii kesk- kui põhikoolidele, kuid põhikooli küsimus või vastus võib olla lihtsamalt
sõnastatud (v.a. eelvoorus ajaloo ja poliitika teemal). Iga 5 küsimusega ploki vastamiseks (kirjalikult) on aega 8 minutit.
Korraga võib vastamiseks kätte anda 10 küsimust, sel juhul on mõtlemisaeg 15 minutit. Eelvooru tulemusena pääsevad
EMV finaalmängu iga maakonna, samuti Tallinna võitjavõistkonnad (nii põhikoolide kui vanemate klasside arvestuses).
Esikoha jagamise puhul maakonnas arvestatakse viigilahutuse tulemust. Maakondade ja Tallinna võitjatele lisanduvad
eelvooru üle-eestilises punktiarvestuses 12 järgnevat võistkonda, kes maakondades võitjaks ei osutunud (samuti nii
põhikoolide kui vanemate klasside arvestuses). 12. koha jagamisel üle-eestilises punktiarvestuses pääseb edasi rohkem
võistkondi. Finaali ei pääse eelvooru põhjal kummaski arvestuses samast maakonnast ega Tallinna linnast rohkem kui
8 võistkonda (erandiks on 12. koha jagamine). Kui maakonnas eelvooru ei toimu, võib üks võistkond sellest maakonnast
kummaski arvestuses finaalis kaasa võistelda.
Tartu rahu mängu finaal toimub Tartus Jaan Poska Gümnaasiumis 30. jaanuaril 2020 algusega kell 14. Finaali
pääsevad eelvoorust 25 teemakohase küsimuse põhjal iga maakonna ja Tallinna linna võitjavõistkonnad. Koostatakse
ka üle-eestiline punktitabel, millest 15 parimat võistkonda, kes maakondades võitjaks ei osutunud, pääsevad samuti
finaali. Tartu rahu mänguks on auhinnad välja pannud EV100 toimkond, Tartu Linnamuuseum, Jaan Poska
Gümnaasium, ERM jmt.
Tartu rahu mängu finaali tulemuste põhjal jagatakse veel 4+4 kohta EMV finaaliks, seda nende võistkondade vahel,
kellel EMV finaalikohta EMV eelvooru tulemusel saavutada ei õnnestunud. Seejuures need võistkonnad, kuhu kuulub
vähemalt üks 10. või vanemas klassis õppija, võistlevad keskkoolide neljale finaalikohale ja ülejäänud põhikoolide
neljale finaalikohale. 4. koha jagamisel pääsevad EMV finaali kõik kohajagajad.
EMV finaal toimub pühapäeval 22. märtsil 2020 algusega kell 12 Viimsi Keskkoolis. Küsitakse 50 küsimust. Eesti
meistrite ning hõbe- ja pronksmedalite saajate selgitamiseks (mõlemas arvestuses) esitatakse vajaduse korral
viigilahutusküsimus. Võistkonna koosseis võib eelvooru või Tartu rahu mängu finaaliga võrreldes muutuda kuni 75%
(vähemalt 1 võistleja peab jääma samaks).
Palume eelnevalt (kuni 24.11.2019 õhtuni) võistkondadel EML kodulehel www.kilb.ee oma osavõtt registreerida.
Registreerida võib ka e-posti või telefoni teel maakondade kontaktisikute juures. Võistkonna koosseisu ette teatada
pole vaja, koosseisud registreeritakse enne mängu algust kohapeal.
Aare Olander olander@neti.ee
tel. 5114299; EMV ja Tallinna/Harjumaa eelvoor
Indrek Salis
indrek@schottli.ee
tel. 5036863; EMV
Ants Siim
ants.siim@katarina.ee tel. 58541718; Tartu rahu mäng ja Tartu eelvoor
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