
Eesti 2009.a. ind.-vdistkondlike lauamingude
meistriYoistluste J U H E N D

EESMIIRK
' populariseeridaja hoogusiada lauamiingLrde harrdtamist Eestimaa linnadesja maakondades
- selgitada valja Eesti 2009.a. absohutsed individraalja voislkondlik paremusjarjesrus

AEC, KOHT ja LABMUA
- Eesii 2"009.a. lauamangude (male, kabe, koroona, lauatennis) mihneviiisiluse (edaspidi ti/v)

meistriv6istlused (MV) roimuvad 25 04.09.a. Arukiila Pohikoolis, Guido Trees ja H Merilaine

REGISTREERIMINE, OSAVOTJAD Ja PROGRAMM
- vo|mikohane nimeline iilesandmisleht (voistlejt perekonna jx eesnimi' tnPne siinniaeg)

esitada v6istluste peakohtunikule vahemalt poollundi enner6istluste algusl (kell9 3o-kt

- voistkonna esindala tasub osavdtumaksu, mis on igali voistlejalt 50 -krooni. millest s0%

laheb EKML-i tildtuludesse (autasustamine).ia 50% v6is!luse l:ibiviijale (ren!,kohtunikud)'

- MV Iubatakse sportlasi, kes lunnevadja auslavad voistlusmliiirusi ning on raitnud k6ik voistlus-

juhendis kehtestalud tingimused, sealhulgas rasunud klubiaastamaks 200 -k .ia liikmemaks iea

voistleja eest 30.-kr'
v 6 i s t l u s k l a s s i d :

-  t i idrukud.  naised kuni54a Gi ind peale1955.a.) ja i i le55a( l954ajavarensi lnd)
-  pois id,  nehed kuni59 a Gi ind peale1950a) ja60-69a.(1940a-1949a s i ind inud)
- m€esv€teranid ille 70 a (l939.a javarem siindi'ud)
-  teru:<hku .e r  ndi  ee{  vd{urdb \d is l lu . le l  .gd.pon dne i 'e

KORRALDAMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE
- Mv ettevalm;tamist ia labiviimist iuhib Eesti Koroona iinsuliit (EKML)' koos voistkondade

esinda.jatega, vastavalt v0istlusmaArustele
- rakeniatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona. lauatennise vdistlusnaarusi
- tiidrukud. naised, naisveteranid mainsivad koos seilse vooru Sveitsi silsteemisja samuri poisid'

mehed, meesveiemnid, kuid voistkondlik ar!eslus toimub v0istlusklasside liirgi
- iiks kohlumine koosneb kahest maleja kabe parliist (motlemisaega maies m6lena1e 5 min 'kabes

I min.), kahesr geimist koroonasja kahest setisr lauarennises I I punkiini(kahe punkti vahega)'

- paremusjadestu; mituatakse punkride kosusunmasa, kusFues v6it igasmiinguliigis annab l'

illt o,sju iuotu" o punt tl V6rdsete punktide korralliidetakse kokku punktide e' mis mringijatel

oli iga vooru j arer' Kui ka see ei selgita paremus.jarj estusl' siis jaetakse ara I' l l ' jne vooru j argsed

punklid.
- v6istkonna an$tuse 6(kuue) parenrA tulemuscil:
- igas vanuseklassis 1 koht saab 33 punldi, II kohl 30, III 28, 4 -27jne,alates 30-st kohasl 1 punkt

- v;istkondliku arvesluse v6rdsuse korral saab parena koha voistkond, kellel on rohkem vanuseklas-

side I kohli, II kohli jne

INVI]NTAR
- igal voistlejalkaasa votta koroona kii,lauaiennise pallja reket, vah€tusj alarsid j a sponlik riietus

A t  l  A s l  s l  q \ { l \ L
- Naisieja meeste kolne paremar auiasustatakse Eesti MV diplomiia medaliga' voiliarele

omistaiakse Eestimeistritiiiel Voitnud v6istkonda karikasa, kolme parcmat voislkonda

diplomitega.
ULDISELT

- koik.juhendis maaratlemala kiisimused lahendab p€akorraldaja, peakohtunik koos voistkondade

esindajatesa.

V6istlusle juhend on lebiarutatud ia kinnitatud 29.05 2008 a EKML-i nldkoosolekul pr'nr'32'

vdistluste juhendi koostasid Guido Tr€es lel 52-78829 & Heino Merilaine tel 52-06092


