MITTETULUNDUSÜHING VISAD

ALUTAGUSE HIRV 2018
EESMÄRK
Hoogustuda ja propageerida novusmängu Jõhvis, Eestis ja maailmas, tõsta mängijate
spordimeisterlikust ja kvalifikatsiooni.
AEG,KOHT JA REGISTREERIMINE
„ALUTAGUSE HIRV 2018“ võistlused toimuvad:
 Võistkondadele (4 mängijat) - 16.09.2018 Jõhvi Spordihall Hariduse 5A,
algus kell 09.30
 Meespaarismäng ja segapaarismäng – 16.09.2018 Jõhvi Spordihall,
algus kell 10.00
 Loosimine algab 16.09.2018 a kell 09.00
 Osavõtu tasu võistkonnalt – 40.00 € ja paarismängult – 10.00 €;
Registreerumine 15.09.2018 õhtuks
OSAVÕTJAD
Võistlustel osalevad Eestist ja Lätist klubide võistkonnad (klubi võib esitada kuni kaks
võistkonda). Venemaalt saab osaleda kaks võistkonda (St.Peterburg ja Moskva). Teistest
riikidest: Valgevenest, Saksamaalt, Ungarist, Soomest, Ukrainast, Poolast jne. osalevad
riikide võistkonnad (4 mängijat). Võistkonna suurus on neli mängijat, kes tunnevad ja
austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused.
KORRALDUS
„Alutaguse hirv“ võistlused korraldab ja viib läbi MTÜ Visad liikmed koos kohtunikekoguga
peakohtunik hr. Gert Müil ja kohtunikud Guido Trees ja Ralf Burk.
Täpne võistlussüsteem selgub 15.09.2018 õhtuks peale registreerumisi ja sõltub võistkondade
arvust; kuni 24 võistkonna korral 4 kuuest alagruppi. Finaalturniirile pääsevad alagruppide
kaks paremat, kelle omavaheline mäng läheb finaali kaasa. Enam kui 24 võistkonna korral
mängitakse šveitsi süsteemis ja play-off . Mängitakse rahvusvaheliste reeglite järgi.
MAJANDAMINE JA AUTASUSTAMINE
Võitjat võistkonda autasustatakse pronksist „Alutaguse hirv“ kujuga (maksumusega 1 000€),
mis on ühtlasi ka rändauhind, käsitööna valmistatud (skulptor Simpson von Syeaküla).
I , II ja III koht saavad diplomid ja hirve kujud (kulla-, hõbeda- ja pronksi värvusega).
Võistkond, kes saavutab kolmel järjestikul aastal turniiri võidu, saab rändauhinna „Alutaguse
hirv“ jäädavalt enda valdusesse.
Võistlustele lähetamisega seotud kulud kannab lähetaja võistkond.
INVENTAR JA ÜLDISELT
Igal võistlejal kaasa võtta kii, löögiketas, vahetusjalatsid, sportlik riietus (soovitavalt
võistkonna eraldistega ühtne võistlusvorm). Kõik juhendis määratlemata küsimused ja tekkida
võivad olukorrad lahendab kohtunikekogu.
Võistlustele osalemist teatamine kuni 03.09.2018a. kirjalikult e-meilile: ralfburk@hot.ee
MTÜ Visad juhatuse liige: Ralf Burk
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