
Eesti Spordiselts Kalev 2010.a. MV
koroona vdistlusiuhend

Eesti SS Kalev lahtised meistrivdistlused noortele,tliiskasvanutele ja veterani-
dele toimuvad 2l.augustist - 22.augustini 2010.a. Piirnumaal, Sauga alevik, Selja tee
la, Sauga Valla Spordikeskuses.
Korraldamine: V6istlused korraldab Eesti Koroonamiinguliit, peakohtunik Heino
Merilaine, koos kohtunikekokuga.
Osav6tiad: Osav6tjate aruu ei piirata, kuid soovitav alates I I .eluaastast, kes austavad ja
tiiidavad v6istl'r-smiiiirusi ja on tasunud osav6tumaksu mehed 50.-kr.,naised ja noored 30.-
kr. PaarismZingud 60.-kr. Noortele (1997.a. ia h iljem);naisveteran id iile 55.a.(l95faja
varem siindin.) ja meesveteranid iile 60.a.( l9f4aja varem stindinud).
Iga v6istleja vastutab ise oma tervise eest.
Programm ia lSbiviimise siisteem
V6istlused viiakse liibi Eestis 1995.a. kinnitatud rahvusvaheliste v6istlusm?iiiruste jiirgi.
Registreerimine ja loosimine toimub 9.00-9.45 Sauga Valla Spordikeskuses.
Uksikmaneud 21.08.2010 kel l  10.00 mehed ja noormehed, naised janeiud m2ingivad
7 vooru Sveits i  s0steemis,  nel i  geimi (4:0,3:1,2:2).
Segapaarismzingud 21.08.2010 kell 15.00 miingitakse 7 vooru iveitsi siisteemis.
Mees- ja naispaarismiinsud 22.08.2010 kell 10.00 mZingitakse 7 vooru Sveitsi siisteemis
k6ik mi ingud nel i  geimi (4:0,  3:1,2:2),  samuti  ka segapaarismi ingus.
Vdistlejate vahelise paremusjiirjestuse mZiZirab omavahelistes kohturnistes kogutud punk-
tide iildsumma. Uldsumma v6rdsuse punktide korral summeeritakse nende v6istlejate
poolt iga vooru jiirel saavutatud punktide seis kuni viimane voor kaasa arvatud ja selle
v6rdsuse korraljiietakse arvestamata esimese vooru tulemus jne.
V6istkonna arvestusse 6 parema tulemused: igas iiksikmiingu vdistlusklassis saab I koht
15 punkti, II koht 14, lll l3jne. V6istkondliku arvestuse v6rdsuse korral saab parema
koha v6istkond, kellel on rohkem vdistlusklasside I kohti, II kohtijne.
Inventar:
lgal vdistlejal kaasa v6tta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus.
Liibiviija poolt on miingudeks vajalik inventarja laudade m2iiirdeks boorhape.
AUTASUSTAMINE:
Eesti Koroonamanguliit autasustab kolme paremat neidu, noormeest, naist, meest,
naisveterani(55.a.) ja meesveterani(60.a.)iiksikmangudes, ning kolme paremat naispaari-,
meespaari- ja segapaarism?ingijaid diplomija medaliga. Vditja v6istkonda karikaga ja
kolme paremat vdistkonda diplomigaja tasub saali rendi. Osav6tja muud kulud kannab
lahetav klubi.
Ur,nrsELT:
Kdik juhendis maaratlemata ktisimused lahendab kohtunikekogu, tuginedes v6istlusmZiii-
rustefe. :. ,. ,,- 

',., ,., .,,it,, '. ,registreerida hiljemalt 21.08.2010.a.
kel la 9.50-ks (enne loosimist  vdist lusteks).

Peakohtunik: Heino Merilaine, Pdrnu - tel.44-61201,, 52-06092
Peasekretiir: Guido Trees, Harju - tel.607-3 861, 52-78829


