EESTI INVASPORDI LIIDU MEISTRIVÕISTLUSED
Rahvusvahelises KOROONAS ehk NOVUSES

AEG JA KOHT
1. Võistlused toimuvad 06.-07. augustil 2022 Võru Spordihoones, (Räpina mnt. 3a Võru 65606).
2. Mandaatkomisjon töötab eelregistreerimise alusel kell 10.00 - 11.00
3. Võistluste algus üksikmängus 06. augustil kell 11:30, paarismängus 07. augustil kell 10:00.
KORRALDUS JA JUHTIMINE
1. Võistlused viib läbi EIL koos Eesti Novuse Liiduga, kohtunikutegevust koordineerib Guido Trees.
2. Käesolevat juhendit lugeda koos EIL võistluste üldjuhendiga ja FINSO reitinguturniiri juhendiga
(vene keeles) rahvusvahelist Euroopa karikaetappi korraldades.
3. Mängimiseks vajaliku inventari tagab korraldaja; hoones on olemas invatualett.
4. Mängijatel on lubatud kasutada reeglitele vastavat isiklikku kii’d ja löögiketast.
5. Peakohtunikul on õigus kontrollida mängija varustuse vastavust nõuetele.
6. Eesti meistrite selgitamine on väljavõte ühisest tulemuste paremusjärjestusest.
VÕISTLUSTE SÜSTEEM
1. Võistlussüsteem selgub peale võistlejate eelregistreerimist, vähemalt 11 mängija korral mängitakse
šveitsi süsteemis. Kuni 10 mängija korral mängitakse ringsüsteemis.
Šveitsi süsteemi korral otsustab võrdsete punktide korral 1. Bucholzi, 2. Bergeri, 3.progresseeruv
koefitsient. Ringsüsteemi korral otsustab võrdsete punktide korral 1.omavaheline mäng(ud ja
omavahel geimide vahe), 2. Bergeri koef ja 3. üldine geimide vahe.
2. Kõik individuaalmängud, naistel ja meestel, mängitakse "parem viiest”, st võit 3:0; 3:1 annab 3
punkti, võit 3:2 annab 2 punkti, kaotus 2:3 1 punkti ning kaotus 1:3 või 0:3 annab 0 punkti.
3. Esikohta otsustav finaalmäng toimub juhul kui 2 mängijat koguvad võrdselt punkte, "parem 5-st".
4. Paarismängud toimuvad 07. augustil, registreerumine 07. augustil kuni kell 9:30.
Paarismäng toimub "parem 4-st", st kas võit 3:0 või 3:1, viik 2:2 või kaotus 1:3 või 0:3..
VÕISTLUSKLASSID, TULEMUSTE ARVESTAMINE, AUTASUSTAMINE
Naised (A ja B klass koos) ja mehed (A ja B klass koos) mängivad eraldi.
Klassid A ja B mängivad ühisel turniiril, kuid arvestus toimub klassikaupa.
Klass A
Mängijad, kes saavad mängida seistes.
Klass B
Mängijad, kes saavad mängida ainult istudes (ratastoolis).
Vastavalt EIL üldjuhendile, autasustatakse kõigi võistlusklasside 3 paremat mängijat.
OSAVÕTUTINGIMUSED
1. Võistluste osavõtumaks on individuaalvõistlusel 10 eurot, mis sisaldab toitlustamist.
2. Osavõtumaks kantakse üle Eesti Invaspordi Liidu kontole EE602200221002100185 arvestusega, et
laekumine toimub hiljemalt 24 tundi enne võistlust.
EELREGISTREERIMINE
1. augustini 2021 Eesti Invaspordi Liidule eil@eil.ee ja korraldajale guidotrees@gmail.com
Peakohtunik Viire Talts viiretalts@gmail.com

