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Eesti 2012.a. ind.-v6istkondlik€ lauamAngude
karikavdistluste JU H E N D

' populariseeridaja hoosustada Iauaniinsude harastamist Eestimaa linnadesja ftaakondades.
- selsitada vnlja Eesti 2012.a. absoluursed individuaalja vdistkondlik paremusjiirjestus.

Af,G, KOHTja LAaIVIUA
- Eesti20l2.a. lauamangude (male, kabe. koroona, lauatennis) milmevoistluse (edaspidi nl/v)

karikavdistlused (KV) loimuvad neljas etapis, millest kolm paremal iildarvestusse:
I.Pernunaa MV 19.02.2012.a. (Eesti KV I e.) TihemeLsa SH, Heino Merilaine 52-06092&E.L.
2.f,estimaa SPL J6ud Mv 24.01.2012.a.(Eesti KV II e.) Tihemetsa SH, Helen Mast&H.M.
3.f,esti 201I.a. Mv (Xry) 15.04.12.a. (Eesti KV III e.) Tihemetsa SH, Heino Merilaine&E.L.
4.Saarenaa 0ahtised) MV (Eesti KV V e.) 29.09.2012.a. Orissaare SH, Rein Kirst&H. Merilaine

REGISTREf, RIMINtr, OSAVOTJAD JA PROGRAMM
- vormikohane nimeline iilesandmisleht (voistleja perekontra ja eesnini, tlipne sinniaee)

esitada vdistluste peakohtunikule vtihemall pool tundi enne vdistluste algust (kell 9.30-ksl.
- voistkonna esindajatasub osavdtumaku, mis on igalt voistlejalt l(kolm) eurot, millest50%

liiheb EKML-i iildtuludesse (autasusiamine)ja 50% vdisduse labiviiiale (renl,kohtunik-ud).
- KV lubatake spoftlasi, kes lunnevadja austavad voistlusmiirusi ning on tiiitnud kdikvdistlus-

.juhendis kehteslatud lingimused, sealhulgas tasunud klubiaaslamaks 20 eurotja liikmemaks iga
\,oislleja eest 3(kolm) eurot.
v o i s t l u s k l a s s i d :

- liid.ukud (1994.a.), naised kuni 54.a. (siind. peale 1958.a.)ja iile 55.a.(1957.a.ja va.em st1nd.)
- poisid (1994.a.), nehed kuni 59.a. (sijnd. peale 1953.a.)ja 60-69.a.(1943.a.-1952.a. silndinud)
- eesveteranid iile 70.a.(1942.a.ja varem stindinud)
- le[aisliku seisundi eesl vastutab vdistlustel iga sportlane ise.

KORRALDAMINE Ja TULEMUSTE ARVESTAMINE
' KV exevalmistamis!.ja labiviimisijuhib Eesti Koroonamanguliit (EKML),

korraldajad koos v6islkondade esindajalega, vaslavah !'0istlusmaa(6tele.
- rakendalakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona, Iauatennise vdistlusmaiarusi.
- iiidrukud, naised, naisveteranid nangivad koos seiise vooru Sveitsi siisteemisja salnuli poisid,

mehed, meesveleranid, kuid v6istkondlik anestusja auta5ustamine toimub v5istlusklassidejiirgi.
- ilks kohtumine koosn€b kahest maleja kabe partiist (mdllemisaega males m6lemale 5 min.,kabes

3 min.), kahest geirnist koroonas ja kahest selis! laualennises 1l punktini(kahe punkli vahega).
- parenusjarj€slus maarahkse punklide kogusummaga, kusjuures voit igas ntinguliigis annab 1,

viik 0,5ja kaotus 0 punkti. V6rdsele pnnLlide koral liidetakse kokku punkide arv, mis mansijatel
01i iga vooru jii.el. Kui ka see ei selgita paremusjarjestusl, siis j:ielakse ara I, II,jne. voorujiirgsed

- vdistkonna .nestusse lM+3N parem, tulemused:
- igas vanuseklassis I koht saab 33 punkti,II koht 30, III 28, 4.-27jne,alates 30-st kohast 1 punkt
" vdistkondliku arvestuse vdrdsuse korral saab Darema koha vdistkond. kellel on rohkem vanuseklas-

side I kohli,II kohti jne-
INVENTA-R

- igal voistlejal kaasa v6tla koroona kii,lauatennise pallja reket. vahetusjalatsidja sportlik riietus.
AUTASUSTAMINE

- iildarvestuse iga vanuseklassi kolme paremal autasustatakse vastava koha karika.ja diplomiga nine
kolme paremat voistkonda vastava karikaja diplomiga.

- Samuti iildkokkuvottes kolme stabiilsemat naisl.jameest karika+ diplomiga.
ULDISELT

- k6ikjuhendis msiiratlemata kiisimus€d lahendab peakorraldaja, peakohtunik koos vdistkondade
esindajatesa.

v6htlustejuhend on lnbiarutatud ja kinnitatud 17.12,2011.a. EKMLi nldkoosolekul pr.nr.27.
vOistluste jtrhendi koosias Heino Merilaine tel.52-06092; 44-6120l
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