Eesti 2020. aasta individuaal-võistkondlike lauamängude mitmevõistluse
meistrivõistluste J U H E N D
EESMÄRK
populariseerida ja hoogustada lauamängude harrastamist Eestimaa linnades ja maakondades.
selgitada välja Eesti 2020. aasta individuaalne ja võistkondlik paremusjärjestus.
Eesti karikavõistluste (edaspidi KV) III etapi korraldamine.
AEG, KOHT ja LÄBIVIIJA
Eesti meistrivõistlused (edaspidi MV) lauamängude (male, kabe, koroona, lauatennis) mitmevõistluses,
toimuvad 29. märtsil 2020. a. kell 10.00 Raplamaal Valtu Spordimajas (Kaerepere, Kehtna vald).
Võistlused korraldab Rapla Maakonna Spordiliit ja tehniliseks läbiviijaks on Eesti Koroonamänguliit koos
kohaliku aktiiviga. Võistluste peakohtunik Heino Merilaine (520 6092) , peasekretär Guido Trees.
Võistlusmaks tasutakse kohapeal.
REGISTREERIMINE, OSAVÕTJAD ja PROGRAMM
- vormikohane nimeline ülesandmisleht (võistleja perekonna ja eesnimi, täpne sünniaeg) esitada võistluste
peakohtunikule vähemalt pool tundi enne võistluste algust (kell 9.30-ks).
- võistkonna esindaja tasub osavõtumaksu, mis on igalt võistlejalt 5 (viis) eurot, noored 2 (kaks) eurot,
millest 50% läheb EKML üldtuludesse (autasustamine) ja 50% võistluse läbiviijale (rent).
- meistrivõistlustele lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik
võistlusjuhendis kehtestatud tingimused, sealhulgas tasunud võistkonna (klubi või maakonna eest) aastamaksu 20
eurot ja võistleja osavõtumaksu.
võistlusk lassid:
- tüdrukud U18 (2002.a. ja hiljem), naised 19-54 aastased (sündinud 1966-2001.a.) ja üle 55.a.(1965.a. ja varem)
- poisid U18 (2002. a. ja hiljem), mehed 19-59 a. (sündinud 2001-1961.a.) ja 60-69.a.( sündinud 1951.a.-1960.a.),
meesveteranid üle 70.a.(1950.a. ja varem sündinud)
KORRALDAMINE ja TULEMUSTE ARVESTAMINE
- MV ettevalmistamist ja läbiviimist juhib Eesti Koroonamänguliit (EKML),
korraldajad koos võistkondade esindajatega, vastavalt võistlusmäärustele.
- rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona, lauatennise võistlusmäärusi.
- tüdrukud, naised, naisveteranid mängivad koos seitse vooru šveitsi süsteemis ja samuti poisid, mehed,
meesveteranid, kuid võistkondlik arvestus ja autasustamine toimub võistlusklasside järgi.
- üks kohtumine koosneb kahest male ja kabe partiist (mõtlemisaega males mõlemale 5 min., kabes
3 min.), kahest geimist koroonas ja kahest setist lauatennises 11 punktini (kahe punkti vahega).
- paremusjärjestus määratakse punktide kogusummaga, kusjuures võit igas mänguliigis annab 1,
viik 0,5 ja kaotus 0 punkti. Võrdsete punktide korral kasutatakse Bucholzi koefitsienti, järgneb
Bergeri ja progresseeruv koefitsient. Turniirisüsteemis on võrdsete kogutud punktide korral tähtsaim
omavaheline mäng (või omavahelistes mängudes kogutud punktid), võrdsuse korral Bergeri koefitsient.
- võistkonna arvestusse lähevad 6 (kuue) parema võistleja tulemused:
- igas vanuseklassis I koht saab 15 punkti, II koht – 14, III – 13, 4.- 12 jne, alates 16-st kohast 1 punkt
- võistkondliku arvestuse võrdsuse korral saab parema koha võistkond, kellel on rohkem vanuse klasside
I kohti, II kohti jne.
Karikavõistluse võistkondlikus arvestuses läheb etapilt arvesse kuni 6 tulemust: parema 3 naise ja 3 mehe tulemus;
I koht- 33p, II- 30p, III-28p, 4.-27p, 5.-26p jne
INVENTAR
- igal võistlejal kaasa võtta koroona kii, lauatennise pall ja reket, vahetusjalatsid ja sportlik riietus.
AUTASUSTAMINE
- Eesti MV kolme paremat nais- ja meesvõistlejat autasustatakse Eesti MV medali ja diplomiga.
- EKML-i juhatuse otsus on autasustada kolme paremat neidu- ja noormeest medali ja diplomiga.
- Võitja võistkonda karikaga ja kolme paremat võistkonda diplomitega.
ÜLDISELT
- tervisliku seisundi eest vastutab võistlustel iga sportlane ise.
- kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab peakorraldaja, peakohtunik koos võistkondade
esindajatega.
- Kohapeal võimalik osta kohvi, lõunasuppi, kasutada saunasid ning ujulat (http://www.valtuspordimaja.ee/ujula,
täiskasvanule 4,5 € ja lastele ning pensionäridele 3 €).

