MITTETULUNDUSÜHING VISAD

ALUTAGUSE HIRV 2021
EESMÄRK
Hoogustuda ja propageerida novusmängu Jõhvis, Eestis ja maailmas, tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni.
AEG,KOHT JA REGISTREERIMINE
„ALUTAGUSE HIRV 2021“ võistlused toimuvad:
1. Võistkondadele (4 mängijat)- 18.12.2021 Jõhvi spordihallis,
registreerumine ja loosimine algab kell 09.30-10.10, mängu algus kell 10.15
2. Paarismäng 19.12.2021 Jõhvi spordihallis, algus kell 10.00
3. Osavõtu tasu võistkonnavõistlusel: võistkonnalt – õigeaegsel registreerumisel 60.00 € ,
kohapeal tasumisel tasu on 75.00 € .
4. Osavõtu tasu paarismängus: 30.00 € paarilt kui on eelnevalt registreeritud ja 45.00 € etteteatamata (paarismängus)
OSAVÕTJAD
Võistlustel osalevad klubilised võistkonnad (ühest klubist võib osaleda kuni kaks võistkonda)
Eestist, Lätist. Venemaalt kaks võistkonda (St.Peterburg ja Moskva), Saksamaalt, Poolast,
Soomest jne. on riikide võistkonnad (4 mängijat). Võistkonna suurus on neli mängijat, kes
tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused.
KORRALDUS
„Alutaguse hirv“ võistlused korraldab ja viib läbi MTÜ Visad liikmed koos kohtunikekoguga
peakohtunik hr. Guido Trees ja Raivo Ruberg, tehniline kontroll FINSO tehnilise komisjoni
liige Olav Karu. Täpne võistlussüsteem selgub võistluspäeval kohapeal olenevalt võistkondade arvust. Mängitakse rahvusvaheliste reeglite järgi.
MAJANDAMINE JA AUTASUSTAMINE
Võitjat võistkonda autasustatakse pronksist „Alutaguse hirv“ kujuga maksumusega 1 500 € ,
mis on ühtlasi ka rändauhind, käsitööna valmistatud skulptor Simpson von Syeaküla .
I , II ja III koht saavad medalid ja rahalise tasu (auhinnafond moodustub 40% osavõtutasudest: . -40%; 2. koht-21%; 3. koht-15%; 4. koht-9%; 5. koht-8%; 6. koht-7%.
Võistkondlikud võitjad ning paarismängu võitjad saavad hirve kujud (kokku 6 tk, maksumus
240 € ). See võistkond kes saavutab kolmel järjestikul aastal turniiri võidu, saab rändauhinna
„Alutaguse hirv“ jäädavalt enda valdusesse.
Võistlustele lähetamisega seotud kulud kannab lähetaja võistkond.
INVENTAR JA ÜLDISELT
Igal võistlejal kaasa võtta kii, nõuetele vastav löögiketas (max 22 g!), vahetusjalatsid, sportlik
riietus (soovitavalt võistkonna eraldistega ühtne võistlusvorm).
Kõik juhendis määratlemata küsimused ja tekkida võivad olukorrad lahendab kohtunikekogu.
Võistlustele osalemist teatamine 07.12.2021a. kirjalikult e-meilile: ralfburk57@gmail.com
MTÜ Visad juhatuse liige: Ralf Burk
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