
 
 

VÕISTLUSTE JUHEND 
 

Rahvusvaheline individuaalne II SUMMER CUP karikaturniir novuses noortele ja 
täiskasvanutele ning rahvusvaheline turniir paarismängus.   

 
 

1. Eesmärk 
Novuse (st koroona läti laual) populariseerimine noormängijate hulgas, nende 

spordimeisterlikkuse tõstmine, perspektiivsete sportlaste selgitamine, rahvusvaheliste sidemete 
arendamine noorsportlastel ning Euroopa riikide treenerite vahel. 

 
2. Toimumise aeg ja koht 

Võistlused toimuvad Kilingi-Nõmme linnas, Spordisaalis, 30.-31. juulil 2011. 
Võistlejate mandaat alates kell 09.00, loosimise algus 10.00 ning 10.15 turniiri pidulik avamine.  

31. juulil 2011 toimub samas paarismänguturniir, kus paaris mängivad noored ning 
kogenenumad mängijad (vähemalt 7 vooru). 

 
3. Võistluse juhtimine 

Võistluse peakorraldaja on Eesti Novuse Liidu juhatus ja Eesti Koroonamänguliit koos kohaliku 
Sookuninga spordiklubiga. 

Peakohtunik Guido Trees, t +372 5278829; e-mail: guidotrees@gmail.com .  
Peakorraldaja Viire Talts (MTÜ Sookuninga) + 372 56 676 212) viiretalts@gmail.com .  

 
4. Võistlusest osavõtjad 
Võistlused toimuvad 2-es vanusegrupis :  
1) noormängijad (sündinud 1993 a ja hiljem) ning 2) täiskasvanud.  
FINSO turniirile kutsutakse ilma osalustasuta kehtiv Euroopa meister igas vanusgrupis. 
Täiskasvanutest on Euroopa meistrid Juris Grosens ja Gerli Aver ning noormängijatest Karina 
Kemere, Kätriin Rei, Lauma Laugale, Oskar Raidlepp, Janis Laugalis ja Toms Cirvelis. 

 Täiendavalt võivad osaleda riikidest mängijad, tasudes osalustasu. Osalustasu on 
noortevõistlusel 1 € ning täiskasvanute turniiril 10 € (2 päeva).  

Võistlejad delegeeritakse riigi alaliidu (või klubi) poolt. Iga osaleja peab omama mängimiseks 
kiid, löögiketast, vahetusjalatseid ja sportliku riietuse. 

Rahvusvahelisele võistlusele lubatakse nii naisi kui ka mehi, osaluse piiranguid pole, 
registreerimise tähtaeg 17.07.2011a. 

 
5. Võitjate selgitamine  

Noormängijate võistlussüsteem sõltub osalejate arvust. Mängitakse parem kuuest setist 
(ehk kuni 4 võiduni, või 3:3); võidu eest arvestatakse 1 punkti, viigi eest 0,5 ja kaotuse eest 0 punkti. 
Võidab enim punkte kogunud võistleja.  

Esikoha selgitamiseks korraldatakse šveitsi süsteemi korral lisamäng kui 2 võistlejat (kolme 
puhul see ei kehti!) on kogunud võistluse jooksul võrdselt punkte, kusjuures mängitakse parem 7-st 
setist.  Šveitsi süsteemi korral on 1) Bucholzi, 2) Bergeri ja 3)progresseeruv koefitsient.  

Ringsüsteemi puhul järjestatakse kohad võrdsete kogutud punktide korral: 
1. omavahelise kohtumise tulemuse või (mitme võistleja puhul) omavahelistes kohtumistes 

kogutud punktide ja settide vahe; 
2. üldine võidetud ja kaotatud settide vahe;  
3. Bergeri koefitsient. 

 



Täiskasvanud mängivad kuni 11 vooru šveitsi süsteemis, parem kuuest geimist (4 võiduni või 
3:3). Võidu eest arvestatakse 1 punkti, viigi eest 0,5 ja kaotuse eest 0 punkti. Võidab enim punkte 
kogunud võistleja.  

 
Esikoha selgitamiseks korraldatakse lisamäng kui 2 võistlejat (kolme puhul see ei kehti!) on 

kogunud võistluse jooksul võrdselt punkte, kusjuures mängitakse parem 7-st setist.   
Võrdsete kogutud punktide korral järjestatakse kohad: 
1. Bucholzi koefitsient, 2. Bergeri koefitsient ja 3. progresseeruv koefitsient. 

 
Paarismängijad mängivad vähemalt 7 vooru šveitsi süsteemis, parem neljast geimist (3 võiduni 

või 2:2). Võidu eest arvestatakse 1 punkti, viigi eest 0,5 ja kaotuse eest 0 punkti. Võidab enim 
punkte kogunud paar.  

Paarismängijatest on üks osalejatest noormängija (sündinud 1993 ja noorem). 
 

 
6. Võitjate autasustamine 

Individuaalarvestuses autasustatakse 3 tütarlast ja 3 noormeest. Korraldajatel on õigus 
autasustada võistlejaid täiendavalt eriauhindadega. 

Täiskasvanute turniiril autasustatakse 3 paremat naist ja 3 meest. Lisaks autasustatakse 
korraldajate poolt võistlejaid autasustamistseremoonial erinevates kategooriates.  

Autasustamiseks on planeeritud vähemalt 50 % osalustasudest. 
Paarismängijatest autasustatakse vähemalt 3 paari. 

 
7. Osavõtust teatamine 
Võistlusest osavõtust on vaja teatada e-mail: guidotrees@gmail.com  kuni 17.07.2010 a. 
Ülesandmisleht täidetakse kirillitsa või ladina tähtedega.  
Ülesandmilehel on vaja märkida: Nimi ja perekonnanimi, sünni kuupäev ja aasta, riiklik kuuluvus, 
rahvusvaheline reiting (kui on olemas) ning öömaja vajadus (tellimus öömajale). Võistlejate 
osalemistasu kulutatakse autasustamiseks, võistluse organisatsiooniliste kulutuste, sekretariaadi ja 
kohtunike materjalide eest tasumiseks.  

Kõik transpordi, toitlustuse, majutuse ja osalemisega seotud kulutused kannavad osalevad 
võistlejad iseseisvalt. Registreerimise ajal on vaja broneerida kohad ööbimiseks.  

Spordisaali ruumides ON KEELATUD ALKOHOLI TARBIMINE JA SUITSETAMINE; 
võistlejad peavad kasutama VAHETUSJALATSEID. 
 
Ööbimisvõimalused: 

 Kohaliku Gümnaasiumi ühiselamu - 
Kokku 55 kohta, kahe-(duširuum koridoris) ja kolmekohalised (duširuum toas) toad.  
Maksumus ca 7 €/öö. Spordisaali ja öömaja vahemaa on ca 200 m. 

 Võõrastemaja  Kilingi Villa - 
Kokku 24 kohta:  8 kahe- ja  2 neljakohalist tuba. Maksumus ühe öö eest (+ hommikusöök) on 55 € 
(4-kohta) kuni  30 € (kaks kohta). Võõrastemajas töötab tasuta Wifi ning saab tellida sauna. 
Spordisaali ja öömaja vahe on ca 500 m. 
Vaata tube www.kilingivilla.ee, tellida ning infot saab +372 50 50 897, tere@kilingivilla.ee 

 Hostel Livonia . 
Kokku 8 kohta. Maksumus ühe öö eest (+saun )  100 €. Vahemaa spordisaali ja ööbimiskoha vahel 
on ca 1500 m. Info ja tellimine: +372 56 691 318  Livonia Hostel (Aivar Vint)  www.livoniamatkad.ee 

 RMK metsamaja 
http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/puhkealad/parnumaa-puhkeala/1518   
Maja mahutab 6 inimest, olemas veevarustus, elekter, ahi, saun ja voodid. Magamisvarustus peab 
külastajal endal kaasas olema. Vajalik eelnev broneerimine (tel 676 7532, Broneerimisajad: 
tööpäeviti E-N kell 10.00-17.00; R kell 10.00-16.00,) võtmeraha 45€ / 704,10 EEK ööpäev.  
 
Kohtade täitumise korral on võimalik ööbida ühiselamus ca 6 km Kilingi-Nõmmest, 
Tihemetsas. Võimaluste täpsustamiseks pöörduge peakorraldaja Viire Taltsi poole, 
viiretalts@gmail.com , tel + 372 56 676 212. 


