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EESMARK
- hoogustada lauamiingude harrastamist Plirnumaal ja kogu Eestimaal
- 'selgitada viilja Piirnumaa2074.a. meistrid ja paremusj?irjestus, mis on iihtlasi

vastavalt Eesti 2014.a. KV iildjuhendile.
AEG, KOHT J a REGISTREERIMINE

Eesti KV I etapp,

- Ptirnumaa2014.a. lauamiingude (male, kabe, koroona, lauatennis) m/v. meistrivoistlus (edaspidi MV) toimub
- l6.veebruaril 2014.a. algusega kell 10.oo Pdrnumaal, Saarde v., Tihemetsa Spordihoones.
- Eelregistreerimine teostada hiljemalt l2.veebruariks 2013.a. te|.52-06092 Heino Merilaine
- Vormikohane nimeline iilesandmisleht esitada kohtunikule viihemalt pool tundi enne v6istluste algust, koos

osavdtumaksuga mis on tiiiskasvanud vdistlejalt 3(kolm) ja noorelt (\996.ajanooremad) I (ilks) euro.
OSAVoTJAD ja PROGRAMM
- MV lubatakse sporllasi, kes tunnevad ja austavad vdistlusm?iiirusi ning on tiiitnud k6ik v6istlusjuhendis kehtestatud

tingimused

- v6istlusklassid:
- tiidrukud (1996.a.), naised kuni 54.a.(peale l960.a.siind.) ja 55+ (1959.a.ja varem siind.)
- poisid (1996.a.), mehed kuni 59.a. (peale 1955.a.si.ind.) ja 60+(1945.a.-1954.a. javaremsiindinud),

meesveteranid iile 70.a. (1944.a. ja varem silndinud).
tervisliku seisundi eest vastutab v6istlustel iga sportlane ise.

KORRALDAMTNE Ja TULEMUSTE ARVESTAMINE
- V6istluste ettevalmistamist ja liibiviimist juhib Piirnumaa KMK ,,fung", koos korraldaja piirnumaa Spordiliidugp,

peakohtunik Heino Merilaine ja peasekretZir Guido Trees.
- Rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona ja lauatennise v6istlusmiiiirusi.
- Tiidrukud, naised, naisveteranid miingivad koos seitse vooru Sveitsi siisteemis ja samuti poisid, mehed, meesveteranid

miingivad Sveitsi si.isteemis 7 vooru, kuid v6istkondlik arvestus ja autasustamine toimub v6istlusklasside jargi. Uks
kohtumine koosneb kahest male ja kabe partiist m6tlemisajaga males m6lemale voistlejale 5 min., kabes 3mln., kahest
geimist koroonasja kahest setist lauatennises I 1 punktini (kahe punktilise vahega).

- Paremusjiirjestus miiiiratakse punktide kogusummaga, kusjuures v6it igas miinguliigis annab l,
viik%ja kaotus 0 punkti. V6rdsete punktide korral kasutatakse Bucholzi-m koefitsienti,j?irgneb
Bergeri ja progresseeruv koefitsient. Turniirisiisteemis on vdrdsete kogutud punktide konal tahtsaim
omavaheline miing (vdi omavahelistes miingudes-kohtumistes kogutud punktid), vordsuse korral Ber-
geri koefitsient.

TNV E N TAR
- igal vdistlejal kaasa v6tta koroona kii, lauatennise pallja reket, vahetusjalatsidja sporllik riietus.

AUTASUSTAMINE
- iga vanuseklassi kolme paremat (piirnurnaalast) autasustatakse Pdrnumaa MV medalija diplomiga.

; _f]1ryt nais- ja meesmiingijat (Eesti KV I etapi arvestuses) diplomija,karikaga,Il ja III kohta diplomiga.
ULDISELT
- k6ik juhendis miiiiratlemata ktjsimused lahendab korraldaja, koos kohtunikekoguga tuginedes v6ist-

lusmiiiirustele.

Pflrnumaa 2013.a. (lahtised) lauamflngude
meistrivdistluste JU H E N D
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