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EVML-i juhatuse otsusega
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Täiendatud 21.09.2021

Eesti Veeremängude Liidu sportkeegli sektsiooni korraldusel
toimuvate võistluste
REGLEMENT

1. VÕISTLUSTEST OSAVÕTT
Eesti Veeremängude Liidu sportkeegli sektsiooni (edaspidi EVML) egiidi all toimuvatest
võistlustest osavõtu õiguse saamiseks tuleb võistelda soovijatel ennast õigeaegselt
registreerida vastavalt väljapandud kuulutusele kohtunike kogu (korraldaja) juures.
Teatud võistluste läbiviimisel on EVML-il õigus kehtestada osavõtjate ringi suhtes
piiranguid, mis fikseeritakse täiendavalt konkreetse võistluse juhendis (viimase
puudumisel EVML-i juhatuse* otsuses) ja tehakse võistelda soovijatele eelnevalt
teatavaks.
Võistlejate paigutus ajagraafikusse toimub reitingu alusel põhimõttel, et kõrgema
reitinguga mängijad sooritavad oma võistlusvisked nö „kuumas grupis“. Lubatud on ka
erandid arvestamaks võistleja soovi ajagraafikusse paigutamisel. Võistluseelse
reitingutabeli 16 paremal mehel ja 12 paremal naisel on võimalus võistelda väljaspool
oma reitingule vastavat võistlusaega 1 kord hooaja jooksul (väljaarvatud individuaalsed
EMV) ja ainult juhul, kui seda ei keela selle võistluse juhend. Eelnimetatud piirang ei
kehti võistluste kohta, mis viiakse läbi keeglisaalides, kus on vähem kui 6 rada – kuid ka
seal on soovituslik „kuuma grupi“ moodustamine. Ärakasutatud võimaluste kohta annab
võistluse korraldajale informatsiooni sektsiooni juhatus. Reitingut mitteomavad võistlejad
paigutatakse
ajagraafikusse
vastavalt
korralduskomisjoni
otsusele.
Võimalusel
paigutatakse ühe võistlusklassi mängijad samasse vahetusse.
EVML-i poolt diskvalifitseeritud sportlasi kehtiva keelu ajal võistlustele ei lasta.
Võistlusteks registreerimisel peab ära näitama võistlusklassi ning tasuma konkreetse
võistluse juhendis või EVML-i juhatuse otsusega määratud suuruses ja korras
osavõtumaksu.
2. RAJATERMINID
HOOVÕTURADA
KURIKAD

VEERERADA

VISKERADA
HOOVÕTURADA

Hoovõturada + viskerada = mänguala
___________________________

* Käesolevas reglemendis mõistetakse EVML-i juhatuse all EVML-i sportkeegli sektsiooni juhatust tulenevalt
põhikirjast.
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3. VÕISTLUSKLASSID
Võistlusi peetakse meeste ja naiste arvestuses järgmistes võistlusklassides:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

noored C - kuni 12 aastased (140 mm kuul),
noored B - 13-14 aastased (150 mm kuul),
noored A - 15-18 aastased (160 mm kuul),
juuniorid - 19-23 aastased (160 mm kuul),
täiskasvanud - 24-59 aastased (160 mm kuul),
seeniorid - 60 ja vanemad (160 mm kuul).

Kui konkreetse võistluse juhend ei näe ette teisiti, siis sooritatakse võistlusvisked
klassides järgnevalt:
1)
2)
3)
4)

noored C 2x30 viset täislauda või 4x30 viset kombineeritult,
noored B 2x50 või 4x30 viset kombineeritult,
noored A 2x50 või 4x30 viset kombineeritult,
juuniorid
a. meesjuuniorid 4x50 või 4x30 viset kombineeritult,
b. naisjuuniorid 2x50 või 4x30 viset kombineeritult,
5) täiskasvanud
a. mehed 4x50 või 4x30 viset kombineeritult,
b. naised 2x50 või 4x30 viset kombineeritult,
6) seeniorid 2x50 või 4x30 viset kombineeritult.
Kui võistlejal täitub hooaja jooksul (september - mai) ealt vanemate võistlejate klassi
piirvanus, võistleb ta samas klassis, kus hooaja alguses.
Erinevatel võistlustel võidakse vastavate võistlusjuhenditega või EVMLotsustega võistlusklasse ja sooritatavate visete arvu muuta või täpsustada.

juhatuse

Reitingut arvestatakse kahes võistlusklassis: mehed ja naised.
4. VÕISTLEJA ETIKETT JA PROTESTI ESITAMISE KORD
Riietus ja etikett.
Võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.
Riietus peab olema sportlik (lühike või pikk dress, naistel ka sportlik seelik ning
sportlikud jalanõud). Kirjeldusele mittevastava riietusega võistlejat võistlema ei lubata.
Suitsetamine ja alkoholi tarbimine võistlemise ajal on keelatud. Organisaatoril on õigus
keelata suitsetamine ja alkohol võistluste ajal kogu keeglisaalis.
Treenerid ja saatjad.
Treeneril või saatjal on õigus mängijat mängu ajal õpetada. Tal on õigus kohtunikule
protesti esitada. Treener peab olema spordijalanõudes. Treener ei tohi siseneda
mängualasse ilma kohtuniku loata. Mängijat tohib õpetada ja saata ainult üks inimene.
Protestid.
Võistlejatel ja nende esindajatel on õigus esitada kirjalik protest peakohtunikule
(vajadusel EVML juhatusele) poole tunni jooksul peale võistluse lõppu, mille kohta
protest esitatakse kui konkreetse võistluse juhendis ei ole sätestatud teisiti. Võistleja
protest esitatakse kirjalikult. Protesti esitamine on tasuline ja selle suuruseks on kahe
osavõtumaksu suurune summa, mis kuulub tasumisele protesti üleandmise momendil.
Protesti rahuldamisel täies ulatuses kuulub protestimaks tagastamisele. Protesti
rahuldamisel osaliselt otsustab protestimaksu tagastamisele kuuluva osa suuruse protesti
lahendaja. Protesti rahuldamata jätmisel protestimaksu ei tagastata.
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5. RADADE LOOSIMINE
Võistleja peab olema kohal ja võistlusvalmis 15 minutit enne oma võistlusvooru algust.
Radade loosimine peab olema peakohtuniku poolt läbi viidud 10 minutit enne
võistlusvooru algust. Loositakse reitingu alusel paremusjärjekorras. Need võistlejad,
kellel reitingut ei ole, loositakse peale reitingut omavaid võistlejaid registreerimise
nimekirja järjekorra alusel.
Võistlusseeriad (iga seeria 50 või 30 viset) visatakse järjest erinevatel radadel. Radade
vahetus toimub järgmisel põhimõttel:
Rada 1
A
B
D
C

Rada 2
B
A
C
D

Rada 3
C
D
B
A

Rada 4
D
C
A
B

Kui võistluspaigas on 8 rada, toimub vahetus radadel 5–8 analoogiliselt eelkirjeldatule.
Kui võistluspaigas on 6 rada, toimub radade vahetus jägmiselt:
Rada 1
A
B
F
E

Rada 2
B
A
E
F

Rada 3
C
D
B
A

Rada 4
D
C
A
B

Rada 5
E
F
D
C

Rada 6
F
E
C
D

Kui võistluspaigas on muu arv radasid, määrab radade vahetuse korra võistluse
peakohtunik.
6. VISETE SOORITAMISE AEG
Iga 200-, 120- või 100-viskelise vooru alguses antakse võistlejatele soojenduseks aega
5 minutit. Iga 50- viskelise seeria sooritamiseks antakse aega 20 minutit ja 30- viskelise
seeria puhul 12 minutit. Viskamiseks ettenähtud aega mõõdab vastav automaatika, selle
puudumisel jälgib aega kohtunik. Ajalimiiti ületanud viskeid ei arvestata ja antud
momendiks saadud punktid loetakse seeria lõppsummaks. Vastavad ajamõõtjad peavad
olema kohtunikele ja mängijatele nähtaval ning neid peab olema võimalik igal hetkel
peatada.
Kui võistluste käigus juhtub tehnilisi rikkeid (näit. kurikad jäävad kinni, kuulid ei tule
tagasi jne.) ja radadel puudub seda arvestav automaatika, otsustab lisaaja (minutite
kaupa võrdeliselt tekkinud sundpausidega) andmise rajakohtunik. Kui katkestus on pikem
kui 15 minutit, on lubatud teha 5 viset punkte lugemata enne võistluse jätkamist. Kui
rajal tekib tehniline rike, mida ei ole võimalik likvideerida, jätkatakse võistlust antud
seisust kohtuniku poolt näidatud ajal ja rajal.
Iga mängija võib paluda esimese vigastuse korral kohtunikult vigastuspausi koos aja
peatamisega. Pausist alates peab mängija või vahetusmängija 10 minuti jooksul jätkama
mängu. Teisest vigastuskorrast alates aja peatamine pole enam võimalik. Soojenduse
ajal aja peatamist ei toimu.
Radade vahetus toimub kohtuniku märguande järel. Kui võistleja on lõpetanud seeria
enne selleks ettenähtud aja möödumist, peab ta oma mänguala piires ootama kohtuniku
märguannet raja vahetamiseks.
7. KARISTUSED
Igasugust viga (võistlus- või käitumisreeglite vastast tegu) karistatakse hoiatusega.
Informeerimaks mängijat hoiatusest peab kohtunik näitama kollast, punakollast või
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punast kaarti ja põhjendama vea sisu. Viga ja hoiatus tuleb üles märkida võistlejakaarti.
Pärast esimest hoiatust ei loeta enam ühtegi viset, mis ei vasta reeglitele.
Esimene viga: kollane kaart, viset arvestatakse.
Edasised vead: kollane-punane kaart, null-vise, tulemust ei arvestata.
Ebasportlik käitumine: punane kaart, kurikaid ei arvestata, mängija diskvalifitseeritakse
võistluselt, võistkondlikus võistluses võidakse mängija asendada. Peakohtuniku poolt
diskvalifitseeritud sportlaste juhtumid vaadatakse läbi EVML-i juhatuse poolt ning
vajadusel fikseeritakse võistluskeelu pikkus.
Erandjuhul, kui kohtunik loeb võistleja käitumise teisi võistlejaid või kohtuniku enda
tegevust häirivaks, kuid mitte kollase või kollase-punase kaardiga karistamist väärivaks,
võib piirduda suulise märkuse tegemisega. Suulised märkused kehtivad ühe seeria kohta.
Vead.
Järgnevaid vigu karistatakse kollase või kollase-punase kaardiga:
 Üleastumine,
 mänguala ületamine, v.a. kuuli võtmisel kuulikorvist,
 kuuli maha panemine hoovõturajale või veererajale,
 põranda puudutamine käe või põlvega v.a. kukkumisel,
 toetamine kuulikorvile või seinale pärast viset,
 kahe viskevooru vahel istumine,
 viskamine meelega üles seadmata kurikatesse,
 kindla kuuli ootamine,
 ebaõige käitumine (vt. p. 8)
Null-vise (annulleeritud vise).
Null-vise on vise, mis on tehtud pärast esimest kollast kaarti ja ei vasta reeglitele.
Neid ei arvestata ja loetakse järgnevalt:
klassika: maha visatud kurikad kirjutatakse üles ja tõmmatakse peale X (ei loeta
kurikaid),
süsteem: maha visatud kurikad kirjutatakse üles ja tõmmatakse peale X (ei loeta
kurikaid), kurikaid uuesti üles ei seata, jätkata tuleb samast seisust.
Viske annulleerimine enne selle toimumist.
Kui mängijat on korra juba mängu jooksul hoiatatud ja kui ta teeb järjekordse
karistamisele kuuluva vea, loetakse järgnev vise annulleerituks. Kui rohkem viskeid ei
järgne, annulleeritakse eelnev vise.
Saadud karistused kehtivad kogu 200-, 120-, 100-, 60- või 40-viskelise mängu jooksul
(v.a. suuline märkus). Iga lisavisete vooru alguses eelnevad karistused kustutatakse.
8. MÄNGIJATE KÄITUMISREEGLID
Kollase ja kollase-punase kaardiga karistatav ebaõige käitumine on:
 kui mängija ei alusta või ei jätka mängu pärast seda, kui kohtunik on temalt seda
palunud,
 kui mängija ei ole nõus kohtuniku otsusega,
 teise mängija segamine või takistamine,
 plaksutamine või muu valju heli tekitamine,
 kuuldav rääkimine, laulmine, karjumine jne,
 rääkimine pealtvaatajatega,
 keegliraja tahtlik kahjustamine (näiteks jalaga juti tõmbamine hoovõtu või
viskerajale). Mäng peatatakse, kuniks mängija on mõistliku aja jooksul raja
olukorra taastanud. Sellest keeldumisel järgneb punane kaart.
Punase kaardiga karistatav ebaõige (ebasportlik) käitumine on:
 kohtuniku, sportlaste, ametnike või pealtvaatajate solvamine,
 võistluse läbiviimise takistamine,
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rajaautomaatika juhtimine võistleja poolt (nuppude vajutamine juhtpuldil),
tulemuste kirjutamine või muutmine märkelehel võistleja poolt,
alkoholi tarvitamine võistlusrajal.

Mängija ei tohi oodata kindlat kuuli. Kleepuvad materjalid kuuli juhtimiseks on lubatud,
aerosooli kasutamine ei ole lubatud. Kui on kasutatud kleepuvat materjali, tuleb kuulid
puhastada enne raja vahetust.
Märked mängualal on keelatud. Lubatud on kasutada ühte eemaldatavat kleepriba, et
märkida hoovõturajale lähtekoht. Kleepriba ei tohi paigaldada viskerajale. Need märked
tuleb eemaldada rada vahetades, kuid rajakatet vigastamata.
9. PUNKTIDE LUGEMINE
Tulemuseks loetakse maha visatud kurikate arv. Punktide lugemiseks on vajalik
elektrooniline tabloo, mis fikseerib maha visatud kurikate arvu. Silmnähtavad
elektroonika vead kontrollib kohtunik, kui viga parandada ei saa, loetakse ja märgitakse
üles maha visatud kurikad. Enne viset peab kurikaid sättiv masin olema valmis, muidu
viset ei loeta ja mängija peab uuesti viskama. Kui mängija viskab meelega tõstmata
kurikatesse, saab ta kohtuniku käest hoiatuse. Selle kordumise korral loetakse vise, aga
kurikaid ei arvestata. Kui kurikad kukuvad pärast kuuli teele saatmist, kuid enne
kurikateni jõudmist, siis viset ei arvestata ja see tuleb korrata. Kurikaid, mis kukkusid
raja poordist põrkunud kuuli poolt, ei arvestata. Kui kuul põrkub tagasi raja tagaservast,
siis selle poolt kukkunud kurikaid ei arvestata. Kui mängijal kukub kuul maha ja väljub
mängualast veererajale, siis loetakse vise toimunuks.
Viske tulemuse määrab punkte lugev elektroonika. Kui kurikas on paigast nihkunud aga
seisab püsti (ka seina najal), ei loeta selle eest punkte. Kui elektroonika seda arvestab,
siis punktid arvestatakse. Tehniliste rikete ja elektroonika ilmsete valearvestuste korral
(näit: kurikas on täiesti maas või lebab teise kurika peal) on võistlejal õigus pöörduda
kohtuniku poole küsimuse lahendamiseks. Võistlejal on õigus nõuda kurikate
ebakorrektse asetuse korrigeerimist.
Parema koha võistlustel saavutab suurema maha visatud kurikatesummaga mängija.
Summa võrdsuse korral saab otsustavaks mängijate paremusjärjestuse määramisel
ennekõike süsteemist saadud kurikate arv, nende võrdsuse korral väiksem möödavisete
arv. Kõikide näitajate võrdsuse korral jäädakse kohta jagama.
Võistluste tulemused, mis on peakohtuniku poolt
kõlbulikeks ja püstitatud rekordid Eesti rekorditeks.

kinnitatud, loetakse edetabeli-

Kõik muud juhud, mis ei ole käsitlemist leidnud käesolevas peatükis ja võivad võistluste
käigus tekkida, lahendab peakohtunik.
10. KOHTUNIKUD
Igal võistlusel on peakohtunik, kelle määrab ja teatab võistluse korraldaja. Peakohtunik
peab olema määratud eelnevalt ja tema nimi peab olema ära toodud võistluste teates ja
kuulutustel.
Kui saal, kus võistlused läbi viiakse, on varustatud üleastumist fikseeriva, viskeaega
mõõtva, veatult kurikaid lugeva ja üles paneva ning tulemusi üleskirjutava automaatikaga,
siis piisab ühest raja(abi)kohtunikust 4 raja kohta. Kui mõni eelpool loetletud tingimustest
on täitmata (v.a. veatu kurikate lugemine ja ülespanemine), on vajalik ühe rajakohtuniku
olemasolu 2 raja kohta. Kui mõni võistlusrada ei loe veatult kurikaid või ei pane kurikaid
veatult tagasi, peab sellel rajal olema oma rajakohtunik.
Rajakohtunik juhib võistlust talle määratud radadel. Küsimused, mida ta ei suuda
lahendada, tuleb lahendada peakohtunikul.
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Rajakohtunik on kohustatud:
a) laskma võistleja õigel ajal rajale;
b) teatama vajadusel aega:
- kui soojenduseks ettenähtud aeg on lõppenud;
- kui seeriaks ettenähtud aeg on lõppenud;
c) fikseerima võistleja kaardil seeria esimese poole, süsteemi ja kokku punktisumma
ning möödavisked;
d) tegema suulise märkuse või karistama vastavalt kollase, kollase-punase või
punase kaardiga koos suulise teatamise ja kirjaliku äramärkimisega võistleja
kaardil käesoleva reglemendi osades 7 ja 8 sätestatud reeglitele mittevastava
käitumise või viske eest.
Peakohtunik on kohustatud:
a) koordineerima ja juhtima võistlust;
b) tutvustama võistlejaid enne soojendusviskeid või soojendusvisete ajal ning
teadustama tulemused peale vooru lõppu;
c) hoiatama pealtvaatajaid ja treenereid, kelle kohalolek ja märkused segavad
võistluste käiku ning korduval rikkumisel nad saalist eemaldama;
d) lahendama kõik võistluse kohta laekunud protestid.
Peakohtunik peab võistluste ajal kandma vastavat rinnasilti.
11. MUUD KÜSIMUSED
Kõik käesolevas reglemendis reguleeritud või reguleerimata jäänud küsimused
täpsustatakse või lahendatakse konkreetse võistluse juhendiga ja võistluse peakohtuniku
poolt, peakohtuniku tegevuse vastu esitatud protestid sektsiooni juhatuse poolt.
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