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Germany Cologne 

2008 

Federation International of 
Novuss-Sport 
Organisations 

www.novussport.org  

 

Kilingi- Nõmme 

Spordihoone 

 

NOVUS UNION OF 
ESTONIA 

http://www.koroona.ee / 

 

Agree (Утверждаю)  Agree (Утверждаю) 
The President FINSO Juris Kiriks 
 
____________________________ 

 The President ENL Guido Trees 
 
______________________ 

 
 

Juhend 
Tournament regulations (Положение о соревновании) 

III Euroopa juunioride ja noorte meistrivõistlused 
III Open Juniors & Youth Championship of Europe on novus, 3-й Открытый чемпионат молодежи Европы по новусу  

Euroopa V karikaetapp, FINSO reitinguturniir 
International rating tournament Stage V of the European Cup  

Международный рейтинговый турнир Кубок Эстонии(Estonian CUP), 5-й этап кубка Европы по новусу 

individual competitions, men, women and youth 
индивидуальный зачет, мужчины, женщины и молодежь 

 
1. Eesmärgid. 

1. Novusmängu populariseerimine Eestis ja maailmas kui huvitavat spordiala, kus on võimalik 
osaleda tervislikult ja huvitavalt  laias vanuseskaalas. 
2. Ühendada sarnaste mänguliikide harrastajad rahvusvahelisse spordiliikumisse. 
3. Tõsta sportlikku meisterlikkust. 
 

2. Aeg ja koht. 
Aeg :  19. juulil 2014 a. individuaalturniirid : 

• Rahvusvaheline reitinguturniir Estonian CUP,  V Euroopa karikaetapp   
• III Euroopa meistrivõistlused noortele ja juunioridele (U15, U18 ja U21 neiud ja 

noormehed). 
Algus k 10.00. 

20. juulil 2014 a paarismängud  
Algus k 10.00. 
 

Koht:  ,,Kilingi-Nõmme Spordihoone”, Pargi 3, Kilingi-Nõmme. 
 
Google Maps: https://www.google.ee/maps/place/Pargi+3,+Kilingi-

N%C3%B5mme/@58.1497945,24.9504904,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3

m1!1s0x46ec8aea4dad4fa1:0x1bf3f5f10693605a  

 

Registreerimine: Algus k  08:00 19. juulil. 
 

3. Võistluse korraldajad. 
Võistlust korraldab FINSO ja Eesti Novuse Liit, korraldustoimkond: 
Võistluse peakorraldaja  Viire Talts, +372 56676212 
Peakohtunik    Guido Trees, +372 5278 829 
Peasekretär:    Mae Nõu  
 

4. Osalejad ja võistlusalad. 
19. juulil 2014 a individuaalvõistlused ja 20. juulil 2014 a paarismänguturniirid  
Viiakse läbi kooskõlas FINSO poolt kinnitatud reeglitele.  

Võistlejad peavad olema delegeeritud FINSO liikmete, rahvuslike alaliitude poolt. 
Võistlusest võivad osa võtta võistlejad riikidest, kus mängitakse ka noovuselaadseid mänge.  

Eeldatav meesvõistlejate arv: 90 mängijat. (Maksimaalne võisltejate arv FINSO liikmesriigist: 
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kuni 30 mängijat ühelt maalt).  
Naisvõistlejate arv ei ole piiratud.   
Noorte ja täiskasvanute turniirid viiakse läbi eraldi. 
Noorteturniiridel selgitatakse parimad järgnevates vanusklassides: kuni 15 aastased  (U15- 

1999 ja hiljem sündinud), kuni 18-aastased (U18- 1996 ja hiljem sündinud) ja kuni 21-aastased 
(U21- mängijad 1993 ja hiljem sündinud). 

 
5. Osalustasu 

Osalustasu  individuaalturniiridel: 
Täiskasvanute turniiril 20,00  € võistlejalt( sisaldab lõunat k 13).  

Osalustasu maksmisest on vabastatud rahvuslike alaliitude juhid/delegatsiooni juhid. 
5.1. Alaliidu juht peab tegema ülesandmise hiljemalt 5 päeva enne turniiri. 
5.2. Osalustasu makstakse turniiri organiseerijale alaliidu/delegatsiooni juhi poolt. 
5.3. Makstava raha hulk peab vastama eelnevale ülesandmisele. 
5.4. Ühe või mitme võistleja mittevõistlemisel (loobumisel) turniirilt, mis selgub peale ülesandmist, 
osalustasu ei vähendata (võistlejatele osalustasu ei tagastata). 
5.5. Vastutust raha tasumise eest turniiri korraldajale kannab alaliidu delegatsiooni juht. 
5.6. Peale ülesandmist toimuva täiendava ülesandmise, aga mitte hiljem kui 24 tundi enne turniiri, 
lisandub delegatsiooni mängijaid peab seda kooskõlastama eelnevalt turniiri korraldajatega. Sellisel 
juhul tuleb tasuda osalustasu 20 % suuremat osalustasu. 
 
Osalustasu noorte turniiridel: U15- 8,00 €,  U18- 10 € и U21- 12 € (sisaldab lõunat k 13). 
 
Osalustasu paarismänguturniiridel: 
- täiskasvanud (mees- ja segapaarid)– 10 € paar (sisaldab lõunat k 13; seljanka ja magustoit).       
- üks mängija on noorteklassist (U15 иU18) (mees-, nais- ja segapaarid mängivad koos), tasuta 
(sisaldab lõunat k 13; seljanka ja magustoit). 
 

6. Võitja selgitamise kord. 
Võistlused toimuvad FINSO poolt kinnitatud reeglite järgi. 
6.1. Läbiviimise süsteem sõltub osalejate arvust. 
6.1.1. Kuni 14 mängija korral (kaasa arvatud), mängitakse ringsüsteemis (15-20 mängija korral 
alagruppidega). 
6.1.2. 21 ja enam mängija korral mängitakse šveitsi süsteemis 11 vooru. 
6.1.3. Paarismängus mängitakse šveitsi süsteemis 7 vooru (parem 4-st). 
6.2. Üksikmängus mängitakse sõltumata süsteemist „parem 6-st“. 
Võidu eest arvestatakse 1, viigi eest 0,5 ja kaotuse eest 0 punkti.  
6.3. Võidab rohkem punkte kogunud võistleja.  
Turniiri võitja selgitamiseks, kui võrdselt on kogunud punkte 2 võistlejat, korraldatakse lisavõistlus, 
„parem 7-st“. Lisavõistluse alustaja selgitatakse loosimisega, sealjuures valib mittealustaja laua ja 
mängupoole.  

Ülejäänud kohad selgitatakse järgnevalt: 
6.4. ringsüsteemis: 
6.4.1. Sonneborg- Bergeri koefitsient (liidetakse vastaste punktid, keda võideti ja pool punktidest, 
kellega viigistati); 
6.4.2. Šmuljani koefitsient (liidetakse vastaste punktid, keda võideti ja lahutatakse vastaste punktid, 
kellele võistleja kaotas); 
6.4.3. võitude arv; 
6.4.4. omavaheline mäng. 
6.5. šveitsi süsteemis: 
6.5.1.   Bucholzi koefitsient (vastasmängijate punktide summa); 
6.5.2.  Sonneborg- Bergeri koefitsient; 
6.5.3. võitude arv viimases 2, 3 jne voorus. 
Noorte ja juunioride võistlused toimuvad kas ring- või šveitsi süsteemis, sõltuvalt osalejate 
arvust. Otsuse kasuttava süsteemi kohta võtab vastu kohtunike kogu võistluspäeval. 
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7. Autasustamine. 

Esikolmikut autasustatakse medalite ja diplomitega. 
Autasustatakse 3-6 parimat naist (sõltuvalt osalejate arvust)  ja 8 parimat meest. 
 

8. Osalemise tingimused. 
Kõik kulutused, mis on seotud kohalesõidu, ööbimise ja osalemisega võistlustel, kannavad 
võistlejad iseseisvalt. 
Iga võistleja peab omama kiid, löögiketast ja sportlikku riietust (sh vahetusjalatseid). 
Võistlusinventariga kindlustab võistluse korraldaja. 
 

9. Ülesandmine 
Ülesandmine tuleb teha hiljemalt 10. juulil 2014 a.  
Alates 11.07.2014  on võimalik registreerida (alaliitude poolt kasutamata) vabadele kohtadele 

meesmängijatel. 
Ülesandmine tuleb teha: peakorraldaja Viire Taltsi ja peakohtuniku Guido Treesi meilile( 
viiretalts@gmail.com ja guidotrees@gmail.com ) 
Maksmine toimub eurodes ( EUR, €) enne võistluse algust. 

Ettemaksu- arve saab soovi korral Eesti Novus Liidust(Guido Trees, +372 5278 829 
guidotrees@gmail.com). Osalustasu saab kanda üle Eesti Novuse Liidu arveldusarvele (Eesti 
Novuse Liit,  IBAN EE873300332119570005) , BIC-kood :   FOREEE2XXXX,  Danske Pank 
Narva mnt. 11, 15015 Tallinn 

    
 

Kõik kulutused, mis on seotud kohalesõidu, ööbimise ja osalemisega võistlustel, kannavad 
võistlejad iseseisvalt. 
Ööbimiskohtade tellimised Kilingi-Nõmme ja Tihemetsa ühiselamutesse on vaja teha 
koos ülesandmisega peale 7. juulit 2014 a.  + 372 56 676 212 viiretalts@gmail.com 
 
Käesolev juhend on vajaduse korral aluseks viisa vormistamiseks Eesti Vabariiki. 

 

 

Lisa 1 (ülesandmise leht) 

 

 
Agree (утверждаю) 
The President LFN Juris Kiriks  
 
______________________ 

ЗАЯВКА 
Tournament regulations (Положение о соревновании) 

III Open Juniors & Youth Championship of Europe on novus; International rating tournament Stage V of the European Cup 

3-й Открытый чемпионат молодежи Европы по новусу;  Международный рейтинговый турнир Кубок Эстонии(Estonian 

CUP), 5-й этап кубка Европы по новусу 

individual competitions, men, women and youth индивидуальный зачет, мужчины, женщины и молодежь 

 
Мужчины 

Номер Фамилия и имя 
(латиницей) 

Фамилия и имя 
(кириллицей) 

Дата 

рождения 

Граж-

данство 

Место, 
международ-
ный рейтинг 

Примечание 

1. Armuska Antons 
Армушка 

Антонс 
13.04.1964 LAT 

Можно,  

не нужно 

Можно,  

не нужно 
2.       
3.       
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http://www.novuss-lnf.lv/ 


