
XIV  Saaremaa Karikavõistlus 2020 
 
Juhend 
Võistluse korraldab spordiklubi Saare Mäng  koostöös Orissaare Spordihoonega ja Eesti 
Koroonamänguliiduga (EKML). 
I Eesmärk 
Koroona populariseerimiseks ja mänguvõimaluste loomiseks. 
Selgitada välja Saaremaa Karikavõistluste 2020 a võitjad. 
II Aeg, koht, registreerimine: 
- Võistluskeskus on 22. august kuni 23. august 2020 a  Orissaare Spordihoone 
-  22. august k 10.00 (sega- või mees-)paarismäng sõltuvalt osalejate arvust kuni 9 vooru, paarid 
mängivad koos, aga selgitavad parimad sega- ja meespaarid. 
-  23. august k 10.00 individuaalvõistlused, arvestades osalejate arvuga, prognoositavalt 9 vooru. 
- osalustasu täiskasvanutel – 4 €, noormängijatel (s 2002 ja hiljem) ning SK Saare Mäng  liikmetel– 
3 € EEK igal võistlusel; paarismängudes 6 €/ paar.  
III Osalejad, võistlusprogramm: 
- Kõik sportlased, kes tunnevad ja järgivad võistlusmäärusi ning käesoleva juhendi nõudeid. 
Võistlusklassid: 
- neiud (sünd 2002 a ja hiljem) 
- naised 
- noormehed (sünd 2002 a ja hiljem) 
- mehed 
Võistlus on EKML kalenderplaanis ja annab edetabelipunkte. 
IV Võistlussüsteem 
- Individuaalvõistlus koosneb kahest eraldi turniirist juhul kui osaleb 8 või rohkem naisi ja 
neide. Vastasel korral mängivad naised, neiud, mehed ja noormehed koos ühisel turniiril. 
Mängitakse 4 geimi, iga geimivõit annab punkti. 
Paarismängus mängitakse kuni 9 vooru ja 4 geimi – iga geimivõit annab punkti. 
Paaritu osalejate arvu korral teenib avavooru vabavooru eest 3 võidupunkti, järgmistes voorudes 2 
viigipunkti. 
Ringsüsteemi korral on võrdsete punktide korral esmatähtis omavaheline mäng, järgnevad Bergeri 
koefitsient ja võitude arv. Šveitsi süsteemi korral on võrdsete punktide korral esmatähtis Bucholzi 
koefitsient järgnevad Berger ja progresseeruv koef. 
IV Osavõtjatele  
- Mängijad peavd austama ja järgmina Eestis kehtivaid võistlusreegleid. 
- Iga osavõtja peab kaasa võtma vahetusjalatsid ja kii. Löögikettad ja mänguseibid on korraldajalt. 
V Majutus 
- Kõik majutusega kaasnevad kulutused kannavad osalejad või nende klubid. 
- Kohvik töötab võistluse ajal; Orissaares on Coop kauplus avatud kuni 22.00. 
VI Autasustamine 
- Iga ala 3 paremat autasustatakse medalite ja diplomitega. Iga ala võitjale on auhind.   
- Korraldajal on õigus välja panna lisaauhindu. 
 KÕIK TEKKINUD KÜSIMUSED LAHENDAB KORRALDAJATE POOLT MÄÄRATUD KOHTUNIKEKOGU, 
LÄHTUDES KEHTIVATEST REEGLITEST. 
 
PEAKORRALDAJA: MTÜ Saare Mäng ja Gunnar Vaho.  
Peakohtunik Guido Trees, +372 5278 829 


