
Eesti 2014.a. ind.-vdistkondlike lauamlngude mitmev6istluse
karikav6istluste JU H E N D

EESMARK
- populariseerida ja hoogustada lauamiingude harrastamist Eestimaa linnades ja maakondades.
- selgitada viilja Eesti 2014.a. absoluutsed individuaal ja v6istkondlik paremusjiirjestus.

AEG, KOHT ja LABIVTUA
- Eesti 20l4.a.lauamiingude (male, kabe, koroona, lauatennis) mitmevdistluse (edaspidi m/v)

karikavdistlused (KV) toimuvad neljas etapis, millest kolm paremat tildarvestusse:
l.Pflrnumaa XIV MV (Eesti KV I etapp.) 16.02.2014.a. Tihemetsa SH Heino Merilaine/G.?E.LlY.T
2.Eesti 2014.a. MV (XV) (Eesti I(V ll e.) 22.03.2014.a. Tihemetsa SH Heino MerilainelG.TlE.LN .T
3.Saaremaa (lahtised) MV (Eesti KV III e.) 30.08.2014.a. Orissaare SH Rein Kirst/H. Merilaine/G.Trees
4.Eestimaa SPL Jdud MV (Eesti KV lV e.) 18.10.2014.a. Koeru KK Urmas Virves/Helen Must/G.Trees

REGISTREERIMINE, OSAVoTJAD JA PROGRAMM
- vormikohane nimeline iilesandmisleht (v6istleja perekonna ja eesnimi, tiipne siinniaeg) esitada vOistluste

peakohtunikule viihemalt pool tundi enne v6istluste algust (kell 9.3O-ks).

- vdistkonna esindaja tasub osavdtumaksu, mis on igalt v6istlejalt 3(kolm) eurot, noored I euro,

millest 50% liiheb EKML iildtuludesse (autasustamine) ja 50% vdistluse liibiviijale(rent, kohtunikud)
- KV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad v6istlusmiiiirusi ning on tiiitnud k6ik vdistlus-

juhendis kehtestatud tingimused, sealhulgas tasunud klubiaastamaks 20 eurot ja liikmemaks iga

v6istleja eest 3(kolm) eurot ja nooftelt 1(iiks) euro.

v6istlusklassid:
- tiidrukud (1996.a.), naised kuni 54.a. (siind. peale 1960.a.) ja iile 55.a.(1959.a. ja varem silnd.)
- poisid (1996.a.), mehed kuni 59.a. (siind. peale 1955.a.) ja 60-69.a.(1945.a.-7954.a. stindinud)
- meesveteranid tile 70.a.(1944.a.ja varem siindinud)
- tervisliku seisundi eest vastutab v6istlustel iga sportlane ise.

KORRALDAMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE
- KV ettevalmistamist ja liibiviimist juhib Eesti Koroonamiinguliit (EKML),

korraldajad koos v6istkondade esindajatega, vastavalt v6istlusmiiiirustele.
- rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona, lauatennise v6istlusmiiiirusi.
- tijdrukud, naised, naisveteranid mZingivad koos seitse vooru Sveitsi si.isteemis ja samuti poisid, mehed,

meesveteranid, kuid v6istkondlik arvestus ja autasustamine toimub v6istlusklasside jiirgi.
- iiks kohtumine koosneb kahest male ja kabe parliist (m6tlemisaega males m6lemale 5 min., kabes

3 min.), kahest geimist koroonasja kahest setist lauatennises 1 I punktini (kahe punkti vahega).
- paremusjiirjestus miiiiratakse punktide kogusummaga, kusjuures v6it igas mlinguliigis annab 1,

viik 0,5ja kaotus 0 punkti. Vdrdsete punktide korral kasutatakse Bucholzi-m koefitsienti,jiirgneb
Bergeri ja progresseeruv koefitsient. Tumiirisiisteemis on v6rdsete kogutud punktide korral tiihtsaim
omavaheline miing (v6i omavahelistes miingudes kogutud punktid), v6rdsuse korral Bergeri koefitsient.

- KV ijldkokkuv6ttes vdrdsete punktide korral otsustab etappidel saavutatud koha punktide kokkuvOte
ja selle vdrdsuse konal Eesti MV saavutatud koht.

- vOistkonna arvestusse 3M + 3N parema tulemused:
- igas vanuseklassis I koht saab 33 punkti, II koht - 30, III -28,4.-27 jne, alates 30-st kohast I punkt
- v6istkondliku arvestuse v6rdsuse korral saab parema koha v6istkond, kellel on rohkem vanuse klasside

I kohti, ll kohti jne.
INVENTAR

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

- iga etapi parimat nais- ja meesv6istlejat autasustatakse karika ja diplomiga, II ja III kohta diplomiga.
- iildarvestuse iga vanuseklassi kolme parernat autasustatakse vastava koha karika ja diplomiga ning

kolme parernat v6istkonda vastava karika ja diplomiga.
- Samuti iildkokkuvdttes stabiilsemat naist ja meest riindkarika ja diplomiga, II ja III kohta diplomiga.

Ur,rrsBr,r
- kdik juhendis miiiiratlemata kiisimused lahendab peakorraldaja, peakohtunik koos vdistkondade

esindajatega.

V6istluste juhend on lffbiarutatud ja kinnitatud2l.l2.2013.a. EKML-i iildkoosolekul Saugal.

V6istf uste juhendi koostas - Heino Merilaine tel.52-06092;44-61201


