
                            Eesti  Spordiselts Kalev XXI meistrivõistluste       
koroona võistlusjuhend 

 
Eesti SS Kalev XXI lahtised meistrivõistlused noortele, täis- kasvanutele ja 
veteranidele toimuvad 09. augustist – 10. augustini 2014 a. Pärnumaal, Sauga alevik, 
Selja tee 1a,  Sauga Valla Spordikeskuses. 
 
Korraldamine:   Võistlused korraldab Eesti SS Kalev, läbiviija 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 eurot ja noored 2 euro. 
Noortele U18 (poisid, tüdrukud 1996 a. ja hiljem sündinud); naised 1959-1995 a.; 
naisveteranid üle 55 a.(1959 a.ja varem sündinud) ja mehed 1945-1995 a.; meesveteranid üle 
70 a. (1944 a. ja varem sündinud).  Paarismängudes paari osalustasu on 4 eurot. 
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  09.08.2014  kell 10.00 noormehed, mehed ja meesveteranid mängivad koos, 
ning neiud, naised ja  naisveteranid mängivad samuti koos 7 vooru śveitsi süsteemis, nelja 
geimi arvestus 4:0, 3:1, 2:2. Sõltuvalt osalejate arvust võib kohtunikekogu teha muudatusi. 
Segapaarismängud  09.08.2014  kell 15.00 mängitakse 6 vooru śveitsi süsteemis. 
 
Mees- ja naispaarismängud  10.08.2014  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, võrdsuse korral arvestatakse Bucholtzi koefitsienti (B-m), selle võrdsuse 
korral Bergeri koefitsient.  
 
Inventar: 
Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus. 
Läbiviija poolt on mängudeks vajalik inventar ja laudade määrdeks boorhape. 
 
AUTASUSTAMINE:  
Eesti  Spordiselts Kalev autasustab kolme paremat neidu, noormeest (U18), naist, meest, 
naisveterani (55.a.) ja meesveterani (70.a.) üksikmängudes ja kolme paremat naispaari-, 
meespaari- ja segapaarismängijaid diplomi ja medaliga, vastavalt kokkuleppele.                                                  
Osavõtja muud kulud kannab lähetav klubi. 
 
ÜLDISELT: 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu, tuginedes võistlus 
määrustele.  Majutamiseks  Kalevi Staadionil (4425 799), 16 eurot registreerida hiljemalt 
09.08.2014.a. kella  9.45-ks (enne loosimist võistlusteks). Soovitav eelregistreerumine! 
 
 
Peakohtunik: Heino Merilaine, Pärnu – tel. 5206 092 või 4461 201, 
Peasekretär:  Guido Trees, Harju – tel. 5278 829 või  6073 861 


