
Lääne-Virumaa 2015 aasta lahtised MV koroonas (Novus) 

Üksikmäng. Võistluste juhend. 

EESMÄRK 

• Hoogustada koroonamängu (NOVUS) Lääne-Virumaal; 

• Tõsta noorte ja täiskasvanute spordimeisterlikust ja kvalifikatsiooni; 

• Eesti edetabelis maakonnavõistluse 45- punktilise etapina tunnustada tublimaid, ka noori; 

• Selgitada välja 2015 aasta Lääne-Virumaa meistrid noorte, naiste ja meeste üksikmängus. 

AEG,KOHT JA REGISTREERIMINE 

• Võistlused toimuvad 28.03.2015 a. Lääne-Virumaal, Kadrinas, Kadrina Huvikeskuses aadressil (Rakvere 

tee 4). Registreerimine toimub võistluspäeval kell 9.30-9.50, võistluste algus kell 10.00.   

• Väljaspoolt  Lääne-Virumaad võistlejatel palun registreerida hiljemalt 24-daks  märtsiks. 

OSAVÕTJAD 

• MV saavad osa võtta kõik Lääne-Virumaa Maakonna noored, täiskasvanud ja Eesti Novuse Liitu kuuluvad 

liikmed. Noorte osalemist MV ei piirata.  

• MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis 

kehtestatud tingimused. Osavõtt väljaspoolt Lääne-Virumaad on 5 €, noortel tasuta. 

LÄBIVIIMINE  JA  TULEMUSTE  ARVESTAMINE 

• MV viib läbi MTÜ Kadrina Novus SK. Mängitakse 2008 aastal Läti Vabariigis kehtestatud reeglite järgi, mis 

on aluseks rahvusvahelistele reeglitele.  

• MV mängitakse vastavalt võistlejate arvule. Kuni 18 mängijat toimub läbimäng, enama võistlejate arvu 

korral Šveitsi süsteemis vähemalt 9 vooru. Mängud toimuvad parem 6-st geimist (4:0,4:1,4:2 või 3:3), 

kusjuures võit annab 2 ja viik 1 punkti. 

Paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi. Võrdsete punktide korral otsustab ringsüsteemis: 

omavaheline mäng, suurema arvu võistlejate võrdsete punktide korral otsustab kõigepealt geimide vahe, selle 

võrdsuse korral Sonnebom-Bergeri süsteem. Suurima koefitsiendi saanud võistleja saab võrdsete punktide korral 

parema koha. Šveitsi süsteemi korral kasutatakse Bucholtzi koef.(paaritu arvu korral B-1 nõrgim), selle võrdsuse 

korral progresseeruvat koef. 

INVENTAR  

• REEGLITELE  VASTAV LÖÖGIKETAS ON LAUAL, isiklikke lögikettaid ei tohi kasutada. 

• Igal võistlejal kaasa võtta kii ,vahetusjalatsid ja sportlik riietus.  

AUTASUSTAMINE 

Lääne-Virumaa kolme noort,naist ja meest autasustatakse karikatega. Kolme üldvõitjat autasustatakse  

aukirjaga. TOIMUB KA EESTI NOORTE SEERIAVÕISTLUS ETAPP.  

ÜLDISELT 

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele. 

Võistluste peakorraldaja  ja  -kohtunik : Hillar Elva, tel. 58332748.  

Kohtuniku abi: Guido Trees, Juhendi koostas: Hillar Elva 


