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JUHEND 
 
Eesti koolinoorte XVIII mälumängumeistrivõistlused korraldab MTÜ Eesti Mälumänguliit koostöös 
OÜ Maurus Kirjastusega. Mäng viiakse läbi kahes etapis – eelvoor üle Eesti 2. veebruaril 2023 ja 
finaalmäng Tallinnas 16. aprillil 2023.  
 
Eelvoorus võivad osaleda kõikide Eesti koolide 4-liikmelised võistkonnad. 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. 
 
Eelvoor toimub teisipäeval 2. veebruaril 2023 virtuaalselt. Registreerimine toimub kuni 31. 
jaanuarini (kaasa arvatud) veebilehel malumang.ee. Registreeritud võistkonnad saavad 1. veebruaril 
meilile lingi, millel avaneb mäng 2. veebruaril kell 12.00, viimane aeg mänguga alustada on 17.00. 
Osaleda saab mängus vaid ühe korra. Mängus on 50 valikvastustega küsimust, igale küsimusele on 
aega vastuse valimiseks 35 sekundit. Küsimused on erinevatest eluvaldkondadest (ajalugu, poliitika, 
geograafia, loodus, teadus, tehnika, kultuur, sport). Kõrvalise abi (sealhulgas internetiotsingu, 
nutitelefonide, teatmeteoste jm) kasutamine mängu ajal on keelatud. Enne mängu on võimalik lehel 
malumang.ee katsetada keskkonnas mängimist tasuta mängudega. 
 
Eelvooru tulemusena pääsevad finaalmängu iga maakonna, samuti Tallinna kaks paremat 
võistkonda (nii põhikoolide kui vanemate klasside arvestuses). Teise koha jagamise puhul maakonnas 
arvestatakse viigilahutusküsimuse tulemust, kui see on võrdne, siis selgitavad korraldajad 
edasipääseja loosi teel. Maakondade ja Tallinna 2 paremale lisanduvad eelvooru üle-eestilises 
punktiarvestuses 10 järgnevat võistkonda (samuti nii põhikoolide kui vanemate klasside arvestuses). 
10. koha jagamisel üle-eestilises punktiarvestuses pääsevad edasi kõik 10. kohta jagavad 
võistkonnad. Finaalis ei tohi olla kummaski arvestuses samast maakonnast ega Tallinna linnast 
rohkem kui 8 võistkonda. Samast koolist ei pääse finaali rohkem kui 3 võistkonda kummaski 
arvestuses. Kui mõni maakondade paremate 32+32 kohast jääb täitmata, lisanduvad need kohad üle-
eestilise arvestuse alusel täidetavatele finaalikohtadele. 
 
Finaal toimub pühapäeval 16. aprillil 2023 algusega kl. 12.00 Viimsi Koolis. Küsitakse 50 tavapärast 
küsimust (10-kaupa, mõtlemisajaks igale plokile 15 minutit). Eesti meistrite ning hõbe- ja 
pronksmedalite saajate selgitamiseks (mõlemas arvestuses) kasutatakse viigilahutusküsimust. 
 
 
Silja Paavle silja@kirjastusmaurus.ee  tel. 5027746 
Aare Olander olander@neti.ee  tel. 5114299 
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