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Eesti lahtised individuaalsed meistrivõistlused sportkeeglis
JUHEND

1. ÜLDSÄTTED
Eesti lahtised individuaalsed meistrivõistlused sportkeeglis korraldab EVML. Võistlustel
juhindutakse käesolevast juhendist ja EVML-i korraldusel toimuvate võistluste
reglemendist (edaspidi reglement).
Võistlused viiakse läbi EVML-i sportkeegli sektsiooni poolt tunnustatud võistlusklassides.
Eraldi arvestust võistlusklassis peetakse juhul, kui antud võistlusklassis osaleb vähemalt
kuus sportlast.
Võistlusklassis „Mehed“ (vastavalt reglemendile „Täiskasvanud: 24-49 aastased“) on
lubatud võistelda ka ealt noorematel või vanematel meestel. Võistlusklassis „Naised“
(vastavalt reglemendile „Täiskasvanud: 24-49 aastased“) on lubatud võistelda ka ealt
noorematel või vanematel naistel.
Oma võistlusklassi parematel on õigus EVML-i lähetusel esindada Eesti Vabariiki
maailmas korraldatavatel individuaalsetel tiitlivõistlustel.

2. VÕISTLUSTEST OSAVÕTT
Võistlemise õiguse saamiseks tuleb võistelda soovijatel ennast õigeaegselt vastavalt laiali
saadetud ja välja pandud kuulutusele EVML-i sportkeegli sektsiooni juhatuse poolt
kinnitatud kohtunike kogu või korralduskomisjoni juures registreerida. Registreerimisel
tuleb ära näidata võistlusklass.
Võistluste ajakava koostab kohtunike kogu või
paigutamisel ajagraafikusse juhindutakse reglemendist.

korralduskomisjon.

Võistlejate

Võistlustest osavõtt on tasuline. Osavõtumaksu suuruse otsustab EVML sportkeegli
sektsiooni juhatus ja selle tasumise korra määrab kohtunike kogu või korralduskomisjon.

3. VÕISTLUSTE AEG JA SÜSTEEM
Eesti lahtiste individuaalsete meistrivõistluste võitjad selgitatakse igas võistlusklassis,
kus osaleb kuus või enam võistlejat järgmiselt:
Mehed
Paremusjärjestus selles võistlusklassis selgitatakse eelvooru ja finaali toimumisel (vt. p.3
lõpus) mõlema mängu kogusumma põhjal. Eelvoorus sooritatakse 200 (50+50+50+50)
viset.
Finaal toimub korralduskomisjoni või EVML sportkeegli sektsiooni juhatuse poolt
määratud ajal. Finaalvooru rajad loositakse eelvooru tulemuste järjekorra põhjal.
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Finaalvoorus sooritatakse samuti 200 (50+50+50+50) viset. Paremusjärjestus finaali
pääsenute vahel selgitatakse eelvooru ja finaalvooru kogusumma põhjal.
Naised
Paremusjärjestus selles võistlusklassis selgitatakse eelvooru ja finaali toimumisel (vt. p.3
lõpus) mõlema mängu kogusumma põhjal. Eelvoorus sooritatakse 100 (50+50) viset.
Finaal toimub korralduskomisjoni või EVML sportkeegli sektsiooni juhatuse poolt
määratud ajal. Finaalvooru rajad loositakse eelvooru tulemuste järjekorra põhjal.
Finaalvoorus sooritatakse samuti 100 (50+50) viset. Paremusjärjestus finaali pääsenute
vahel selgitatakse eelvooru ja finaalvooru kogusumma põhjal.
Noored B
Paremusjärjestus selles võistlusklassis selgitatakse välja
sooritamist. Võistlusel sooritatakse 60 (30+30) viset täislauda.

pärast

võistlusvisete

pärast

võistlusvisete

Meesjuuniorid, meesveteranid A
Paremusjärjestus selles võistlusklassis selgitatakse välja
sooritamist. Võistlusel sooritatakse 200 (50+50+50+50) viset.
Ülejäänud võistlusklassid
Paremusjärjestus nendes võistlusklassides selgitatakse
sooritamist. Võistlusel sooritatakse 100 (50+50) viset.

välja

pärast

võistlusvisete

Punktisummade võrdsuse korral määratakse igas võistlusstaadiumis mängijate
paremusjärjestus reglemendis sätestatud korras. Kõikide näitajate võrdsuse korral
võetakse paremusjärjestuse määramisel aluseks finaalvooru tulemus.
Kogu võistluse vältel toimub radade vahetus reglemendis sätestatud korras.
Finaali toimumine või mittetoimumine ja finalistide arv sõltub osavõtjate arvust
võistlusklassides „Mehed“ ja „Naised“ järgmiselt:
1 – 16 võistlejat
17 ja enam võistlejat

finaali ei toimu
finaalis 12 sportlast

4. PROTESTIDE ESITAMINE
Kui võistluste käigus on rikutud juhendit või reglementi või on tekkinud muid
lahkarvamusi, on võistlejal või tema esindajal õigus esitada peakohtunikule protest
reglemendis sätestatud korras. Vastavalt situatsioonile ja protesti lahendamise
keerukusele võib peakohtunik selle lahendada ise või anda lahendamiseks EVML
sportkeegli sektsiooni juhatusele. Protesti esitamine on tasuline ja selle suurus on
määratud reglemendiga. Protestid vaadatakse läbi peakohtuniku poolt pärast
võistlusvooru protesti esitaja osavõtul. Peakohtuniku otsuse võib edasi kaevata EVML
sportkeegli sektsiooni juhatusele. EVML sportkeegli sektsiooni juhatuse otsus on lõplik ja
edasikaebamisele ei kuulu.

5. AUTASUSTAMINE
Autasustatakse võistlusklasse, kus osaleb vähemalt
väljastamisel peetakse silmas kahte kategooriat:

kuus

sportlast.

Autasude
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1) Eesti Vabariigi kodanike ja Eestis alalist elamisluba omavate kodanike arvestus
Võistlusklasside parimat autasustatakse meistrikarika, medali ja diplomiga ning tiitliga
Eesti meister. Teisele ja kolmandale kohale tulnuid autasustatakse medali ja
diplomiga.
2) Üldarvestus kõigi osalejate vahel
Võistlusklasside kolme parimat autasustatakse karikaga või meenega.
Autasustamise aja ja koha määrab korralduskomisjon.

6. MUUD KÜSIMUSED
Kõik käesolevas juhendis reguleerimata jäänud küsimused täpsustatakse või
lahendatakse võistluse korralduskomisjoni poolt, vajadusel EVML sportkeegli sektsiooni
juhatuse poolt.
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