
Eesti 2009 aasta individuaal-võistkondlike lauamängude II karikavõistluse JUHEND 
 
EESMÄRK 

 Populariseerida ja hoogustada lauamängude harrastamist Eestimaa linnades ja maakondades 
 Selgitada välja Eesti 2009 a absoluutsed individuaal- ja võistkondlikud karikavõitjad nii absoluutarvestuses 

kui ka vanusegruppide kaupa 
 
AEG, KOHT  ja LÄBIVIIJA 
Eesti 2009 a lauamängude (male, kabe, koroona, lauatennis) mitmevõistluse (edaspidi m/v) karikavõistlused (KV) 
toimuvad viies etapis, millest 4 paremat arvestatakse üldarvestusse.  
1. Pärnumaa MV   21.02.2009 a  Tihemetsa SH Merilaine (52 06092) ja Lehemets (55 663688) 
2. Eestimaa SL Jõud MV  28.03.2009 a  Tihemetsa SH;  Reimann & Lehemets 
3. Eesti 2009 a MV (XIV)  25.04.2009 a  Aruküla PK,  Trees 52 78 829 & Merilaine 
4. Raplamaa MV   14.11.2009 a  Valtu Põhikool  Tarmo Lukk 50 62 943 
5. Tartumaa MV    04.04.2009 a.    Tartu Spordikool, Turu 8, II k Andres Kuusk (53 306 601) 
 
REGISTREERIMINE, OSAVÕTJAD ja PROGRAMM 

 Vormikohane nimeline ülesandmisleht (võistleja perekonna- ja eesnimi, täpne sünniaeg) esitada 
võistluse peakohtunikule vähemalt pool tundi enne võistluse algust 

 Võistkonna esindaja tasub osavõtumaksu, mis on igalt võistlejalt 50 krooni. 
 KV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis 

täidetud tingimused (sealhulgas võistleja klubi on tasunud EKML-ile aastamaksu 200.- krooni ning iga 
võistleja EKML liikmemaksu 30.- krooni)  

 Tervisliku seisundi eest vastutab iga sportlane ise. 
Võistlusklassid 
 Tüdrukud (sündinud 1991 ja hiljem), naised kuni 54 a(sünd 1955 ja hiljem) ja üle 55 a (1954 ja varem 

sündinud) 
 Poisid (sündinud 1991 ja hiljem), mehed kuni 59 a (sünd 1950 ja hiljem), 60- 69 a (1940 – 1949 a 

sündinud) ja üle 70 (sünd 1939 a ja varem) 
 
KORRALDAMINE ja TULEMUSTE ARVESTAMINE 

 KV ettevalmistamist ja läbiviimist juhib Eesti Koroonamänguliit (EKML), korraldajad koos võistkondade 
esindajatega, vastavalt võistlusmäärustele. 

 Rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, lauatennis ja koroona võistlusmäärusi 
 Tüdrukud, naised ja naisveteranid mängivad koos 7 vooru šveitsi süsteemis, samuti poisid, mehed ja 

meesveteranid, kuid võistkondlik arvestus ja autasustamine toimub võistlusklasside järgi 
 Üks kohtumine koosneb 2 male ja 2 kabepartiist (mõtlemisajad vastavalt 5 ja 3 min kummalegi mängijale), 

2 lauatennise setist (11 punktini 2 punktise vahega) ja 2 koroonageimist 
 Paremusjärjestus määratakse punktide kogusummaga, kusjuures võit igas mänguliigis annab 1, viik 0,5 ja 

kaotus 0 punkti. Võrdsete punktide korral arvestatakse Bucholzi koefitsienti, selle võrdsuse korral 
progresseeruvat koefitsienti. 

 Võistkonnaarvestusse arvestatakse kolme parema mehe ja kolme parema naise kohapunktid 
 Igas vanuseklassis ja ka absoluutarvestuses saab I koht 33, II koht 30, III-28, 4. koht 27 jne, viimased 

saavad 1 osaluspunkti. 
 Karikavõistluse individuaalne ja võistkondlik paremusjärjestus selgub nelja parema etapi kohapunktide 

liitmise teel. Punktisumma võrdsuse korral saab parema koha Eesti meistrivõistlustel edukam olnud 
võistleja või võistkond. 

 
INVENTAR 

 Igal võistlejal võtta kaasa koroonakii, lauatennisepall ja -reket, vahetusjalatsid ja sportlik riietus. 
 
AUTASUSTAMINE 

 Absoluutarvestuses võitnud mehe ja naise valdusesse läheb aastaks rändkarikas.Üldarvestuses iga 
vanuseklassi kolme paremat autasustatakse vastava koha karika ja diplomiga ning EMV- arvestuses medali 
ja diplomiga .Kolme paremat võistkonda  ja iga vanuseklassi ning absoluutarvestuse kolme paremat 
võistlejat autasustatakse vastava karika ja diplomiga. Rändkarika omadab alatiseks selle 3 aastat järjest või 
5 korda kokku võitnud sportlane. 

 
 


