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1. ÜLDSÄTTED.
Võistlused “EI MÖÖDAVISETELE” korraldab Mustamäe keeglisaal.
Võistlustel juhindutakse käesolevast juhendist ja EVML-i
korraldusel toimuvate võistluste reglemendist, mis on süsteemi
mängimise osas (edaspidi reglement).
Võistlused viiakse läbi ühes võistlusklassis.

2. VÕISTLUSTEST OSAVÕTT.
Võistlemise õiguse saamiseks tuleb võistelda soovijatel ennast
õigeaegselt vastavalt laialisaadetud ja väljapandud kuulutustele
registreerida. Võistlusteks registreerumine toimub EVML kodulehel
(http://www.keegel.evml.ee/), kus on võimalik ise valida sobiv vaba
mänguaeg reaalajas olevas graafikust. Graafik läheb lukku pool tundi
enne võistluste algust ja siis on võimalik registreeruda graafikus
olevatele vabadele kohtadele
kohapeal kohese võistlusmaksu
tasumisega. Registreeruda on võimalik kõigile sarja võistlustele
ühekorraga . Võistluste korraldajal on õigus muuta ajagraafikut
juhul, kui ta teatab sellest registreerunud võistlejatele vähemalt üks
päev ette.
Võistlustest osavõtt on tasuline. Osavõtumaksu suuruse on 10
EUR-i ning
selle
tasumise korraldab Mustamäe keeglisaal.
Osavõtutasust 2 EUR-i läheb auhinnafondi, mis jagatakse mängijale,
kes sooritas mängu mitteühegi möödavisketa.

3. VÕISTLUSTE AEG JA SÜSTEEM.
“EI Möödavisetele” osavõistluse võitjad selgitatakse järgmiselt:
Võistlustel sooritatakse 100 (25+25+25+25) süsteemi viset.
Paremusjärjestus selgitatakse punktisumma põhjal. Punktisumma
võrdsuse korral määratakse mängijate paremus möödavisete järgi.
Kõikide näitajate võrdsuse korral jäädakse kohta jagama.
Igal osavõistlusel autasustatakse kolme parimat punktisumma
viskajat.

“EI Möödavisetele” on võistlussari, kus on viisteist osavõistlust.
Võistlussarja paremus selgitatakse järgmiselt:
 Viieteistkümnest osavõistlusest läheb lõpparvestusse kümme
parimat osavõistluse punktisummat.
 Võrdse punktisumma korral määratakse mängijate paremus
möödavisete järgi.
 Võistlussarja kuus parimat autasustatakse.
NB! Igal osavõistlusel autasustatakse koheselt mängijat, kes ei ole
sooritanud ühtegi möödaviset.
Kui võistlusel ei ole mängijat, kes ei sooritanud ühetegi möödaviset,
siis loositakse 50% auhinnafondist välja osalenud mängijate vahel
ja 50% kantakse järgmisesse osavõistlusesse.
Võistlusradade
reglemendist.
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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
korralduskomisjonile. Protesti esitamine on tasuline ja selle suurus
on määratud reglemendiga. Protestimaksu rakendamise otsustab
peakohtunik või korralduskomisjon. Protestid vaadatakse läbi
peakohtuniku või korralduskomisjoni poolt pärast võistlusvooru
protesti esitaja osavõtul. Peakohtuniku otsuse peale võib edasi
kaevata korralduskomisjonile. Korralduskomisjoni otsus on lõplik
ja edasikaebamisele ei kuulu.

5. MUUD KÜSIMUSED.
Kõik käesolevas juhendis reguleerimata jäänud küsimused
täpsustatakse või lahendatakse võistluse korralduskomisjoni poolt,
vajalikul juhul aga EVML-i juhatuse poolt.

