
                            Eesti  Spordiselts Kalev 2011.a. MV       
                                             koroona võistlusjuhend 
 
Eesti SS Kalev lahtised meistrivõistlused noortele, täiskasvanutele ja 
veteranidele toimuvad 20. augustist – 21. augustini 2010.a. Pärnumaal, Sauga 
alevik, Selja tee 1a,  Sauga Valla Spordikeskuses. 
 
Korraldamine:   Võistlused korraldab Eesti Koroonamänguliit,     peakohtunik Heino 
Merilaine, peasekretär Guido Trees, koos kohtunikekoguga. 
 
Osavõtjad:  Osavõtjate arvu ei piirata, kuid soovitav alates 11.eluaastast, kes austavad ja 
täidavad võistlusmäärusi ja on tasunud osavõtumaksu  täiskasvanud 3 € ja noored 2 €. 
Noortele (1993.a. ja hiljem sündinud); naisveteranid üle 55.a. (1956.a.ja varem sündinud) 
ja meesveteranid üle 60.a.(1951.a.ja varem sündinud).  Paarismängud 4 € paari kohta. 
Iga võistleja vastutab ise oma tervise eest.   
 
Programm ja läbiviimise süsteem 
Võistlused viiakse läbi Eestis 1995.a. kinnitatud rahvusvaheliste võistlusmääruste järgi. 
Registreerimine ja loosimine toimub 9.00-9.45 Sauga Valla Spordikeskuses. 
Üksikmängud  20.08.2011  kell 10.00 mehed ja noormehed, naised ja neiud mängivad 
7 vooru śveitsi süsteemis, nelja geimi arvestus 4:0, 3:1, 2:2.  
Segapaarismängud  20.08.2011  kell 15.00 mängitakse 6 vooru śveitsi süsteemis. 
 
Mees- ja naispaarismängud  21.08.2011  kell 10.00 mängitakse 7 vooru śveitsi süsteemis 
kõik mängud neli geimi (4:0, 3:1, 2:2), samuti ka segapaarismängus. 
Võistlejate vahelise paremusjärjestuse määrab omavahelistes kohtumistes kogutud punk- 
tide üldsumma. Üldsumma võrdsuse punktide korral summeeritakse nende võistlejate 
poolt iga vooru järel saavutatud punktide seis kuni viimane voor kaasa arvatud (progres-
seeruv koefitsient), selle võrdsuse korral jäetakse arvestamata esimese vooru tulemus jne. 
 
Inventar: 
Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus. 
Läbiviija poolt on mängudeks vajalik inventar ja laudade määrdeks boorhape. 
 
AUTASUSTAMINE:  
Eesti  Koroonamänguliit  autasustab kolme paremat neidu, noormeest, naist, meest, 
naisveterani(55.a.) ja meesveterani(60.a.) üksikmängudes ja kolme paremat naispaari-, 
meespaari- ja segapaarismängijaid diplomi ja medaliga.                                                   
Osavõtja muud kulud kannab lähetav klubi. 
 
ÜLDISELT: 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu, tuginedes võistlus- 
määrustele. Majutamiseks võimalused: Kalurihallis (mob.52-07932) 8 €   ja   Kalevi 
Staadion (44-25799) 10 €. Registreerida hiljemalt 20.08.2011.a. kella  9.50-ks (enne 
loosimist võistlusteks). Soovitav eelregistreerimine! 
 
Peakohtunik: Heino Merilaine, Pärnu – tel.44-61201, 52-06092 
Peasekretär:  Guido Trees, Harju – tel 52-78829             


