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ind.-v6istkondlike lauamf,ngude mitmev6istluse
meistrivdistluste J U H E N D

EESMARK
- populariseerida ja'hoogustada lauamiingude harrastamist Eestimaa linnades ja maakondades.
- selgitada viilja Eesti 2014.a. individuaal ja vdistkondlik paremusjiirjestus.

AEG ja KOHT
- Eesti 2014.a.lauamiingude (male, kabe, koroona, lauatennis) mitmev6istluse (edaspidi m/v)

meistrivdistlused (MV) toimuvad 22.miirtsil 2014.a. Piirnumaal, Tihemetsa Spordihoones.

REGISTREERIMINE, OSAVOTJAD JA PROGRAMM
- eelregistreerimine teostada hiljemalt 20.mflrtsiks 2013,a. Heino Merilaine - tel. 52-06092
- vormikohane nimeline iilesandmisleht (v6istleja perekonna ja eesnimi, tflpne siinniaeg) esitada v6istluste

peakohtunikule viihemalt pool tundi enne vdistluste algust (kell 9.30-ks).
- v6istluste lZibiviimisega seotud kulud kaetakse osavdtumaksust, mis on tiiiskasvanutele 4 eurot ja noortele 2

eurot osavdtja kohta.
- Tasuda saab sularahas vdistluspaigas v6i iilekandega Piirnumaa Koroonamiinguklubi Ring, Sauga vald,

Siisikese 2-12, a/a 10902000924009 (iilekande koopia kaasa v6tta). Arvega tasumisel palun koos eelregist-

reerimisega teatada arve saaja nimi ja kontaktandmed.
- MV lubatakse kdik m?ingijad, kes tunnevad ja austavad vdistlusmiiiirusi ning on tiiitnud v6istlusjuhendis

kehtestatud tingimused.
v6istlusklassid:

- ttidrukud (1996.a.), naised kuni 54.a. (siind. peale 1960.a.) ja iile 55.a.(1959.a. ja varem siind.)
- poisid (1996.a.),mehed kuni59.a. (siind. peale 1955.a.) ja 60-69.a.(1945.a.-1954.a. siindinud)
- meesveteranid iile 70.a.(1944.a. ja varem stindinud)
- tervisliku seisundi eest vastutab vdistlustel iga sportlane ise.

KORRALDAMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE
- MV ettevalmistamist ja liibiviimist juhib Eesti KML ja Piirnumaa KMK fung koos v6istkondade

es indaj atega, vastavalt vOistlusmiiiirustele.
- rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona, lauatennise v6istlusmiiiirusi.
- tiidrukud, naised, naisveteranid miingivad koos seitse vooru Sveitsi siisteemis ja samuti poisid, mehed,

meesveteranid, kuid vdistkondlik arvestus toimub v6istlusklasside j?irgi.

iiks kohtumine koosneb kahest male ja kabe partiist (mdtlemisaega males mOlemale 5 min., kabes

3 min.), kahest geimist koroonas ja kahest setist lauatennises 1 I punktini (kahe punkti vahega).

- paremusjiirjestus mridratakse punktide kogusummaga, kusjuures v6it igas miinguliigis annab 1,

viik 0,5 j a kaotus 0 punkti. V6rdsete punktide korral kasutatakse Bucholzi-m koefitsienti, j iirgneb
- Bergeri ja p-rogresseeruv koefitsient. Tumiirisiisteemis on vdrdsete kogutud punktide korral tiihtsaim

omavaheline miing (v6i omavahelistes miingudes-kohtumistes kogutud pqnktid), vdrdsuse korral Ber-
geri koefitsient. .

- v6istkonna arvestusse 6 (kuue) parema tulemused:

- igas vanuseklassis I koht saab l5 punkti, II koht- 14,Ill-13,4.-12 jne, alates l6-st kohast 1 punkt.

- v6istkondliku arvestuse vdrdsuse korral saab parema koha vdistkond, kellel on rohkem vanuseklasside

I kohti, II kohti jne.

INVENTAR
- igal v6istlejal kaasa vdtta koroona kii, lauatennise pallja reket, vahetusjalatsidja sportlik riietus.

AUTASUSTAMINE
- MV kolme paremat nais- ja meesv6istlejat autasustatakse Eesti MV diplomi ja medaliga. Vditnud

vdistkonda karikaga ja kolme paremat v6istkonda diplomitega.
- EestiKV II etapi par-imat nais-jameesvdistlejat karikajadiplomiga.

ullrsnr,r
- k6ik juhendis rniiiiratlemata ki.isimused lahendab peakorraldaja, peakohtunik koos vdistkondade

esindajatega.

Vdistluste peakohtunik - Heino Merilaine tel.52-06092

V6istluste peasekretir - Guido Trees tel. 52-78829


