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Eesti Lahtised Tandemi Meistrivõistlused sportkeeglis
JUHEND
1. ÜLDSÄTTED.
Eesti Lahtised Tandemi Meistrivõistlused sportkeeglis korraldab EVML.
Võistlustel juhindutakse käesolevast juhendist ja EVML-i korraldusel
toimuvate võistluste reglemendist (edaspidi reglement).

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.
Võistluste ajakava koostab kohtunike kogu või korralduskomisjon.
Võistlejate paigutamine ajagraafikusse toimub loosi alusel.
Võistlustest osavõtt on tasuline. Osavõtumaksu suuruse otsustab EVML-i
sportkeegli sektsiooni juhatus ning selle tasumise korra määrab kohtunike
kogu või korralduskomisjon.

3. VÕISTLUSTE AEG JA SÜSTEEM.
Mängitakse segapaar segapaari (naisvõistleja + meesvõistleja) vastu
olümpiasüsteemis stardiplaani järgi. Võistlejate paigutamine stardiplaani
toimub loosi alusel.
Enne esimesest tandemi seeriat antakse võistlejatele soojenduseks aega
ühe mängija kohta 3 minutit. Seeria sooritamiseks on aega 12 minutit.
Iga paar sooritab 60 viset s.t. 2x30 viset kombineeritult (15 viset klassikat
+ 15 viset süsteemi). Peale ühte viskeseeriat (30 viset) vahetavad paarid
rajad. Viskeid sooritatakse paariliste poolt korda mööda. Mõlemad
mängijad (nii nais- kui meesvõistleja) on kogu võistluse ajal oma
mängualas.
Esimest seeriat alustab meesmängija, kes sooritab ühe viske. Seejärel
võtab pallikorvist uue palli ja annab edasi naismängijale, kes sooritab
järgmise viske. Naismängija võtab pallikorvist uue palli, annab edasi
meesmängijale, kes sooritab järgneva viske jne. Nii mängitakse üks
viskeseeria (30 viset). Seeria võidab see paar, kellel on enim maha
visatud kurikaid, saades selle eest ühe setipunkti. Juhul, kui setis visatud

kurikate arv on võrdne, siis viskavad paari mõlemad mängijad 1 lisaviske
täislauda arvestades seeria eelnevat viskejärjekorda. Kui lisavisked ei
selgitanud paremust, siis jätkatakse paari poolt lisavisete sooritamist kahe
(1+1) viske kaupa arvestades eelnevat viskejärjekorda kuni on selgunud
seti võitja. Seejärel vahetatakse rada. Teist viskeseeriat alustab
naismängija.
Mängu võitjaks on paar, kellel peale kahte seeriat (2x30 viset) on enim
setipunkte. Kui settide seis on 1:1, siis selgitatakse võitja läbi kiire
lõppmängu. Kumbki paar sooritab 2 viset täislauda. Visked sooritakse
kordamööda. Alustab vasakul rajal olev meesmängija ja seejärel paremal
olev meesmängija. Edasi vasakul rajal naismängija ja seejärel paremal
olev naismängija. Võidab see paar, kes on enim kurikaid maha visanud.
Kui ka siis mängitakse viiki, vahetavad paarid omavahel rada ja
korratakse sama kiiret lõppmängu uuesti.

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-i 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-i sportkeegli sektsiooni juhatusele. EVML-i sportkeegli
sektsiooni juhatuse otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu.

5. AUTASUSTAMINE.
Autasude väljastamisel peetakse silmas kahte kategooriat:
1) Eesti Vabariigi kodanike arvestus
Võitnud tandemipaari autasustatakse meistrimedalite, karikate ja
diplomitega. Teisele ja kolmandale kohale tulnud paare autasustatakse
medalite ja diplomitega.
2) Üldarvestus kõigi osalejate vahel
Kolme paremat 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, vajalikul juhul aga
EVML-i sportkeegli sektsiooni juhatuse poolt.

