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Eesti Kõvem Käsi
JUHEND
1. ÜLDSÄTTED
Võistlust Eesti „Kõvem Käsi” (edaspidi EKK) korraldab EVML igal hooajal üks kord hooaja
lõppvõistlusena. Võistlusel juhindutakse käesolevast juhendist ja EVML-i korraldusel
toimuvate võistluste reglemendist.
Võistlused korraldatakse ühes Eesti paremini korras olevas keeglisaalis. Võistlusradade
arv on minimaalselt 2.
2. VÕISTLUSTEST OSAVÕTT
EKK-st saavad osa võtta ainult Eesti Veeremängude Liidu liikmed. Sportlast, kes ei saa
mingil põhjusel osaleda sellel võistlusel, ei ole võimalik asendada. Võistlus toimub kahes
võistlusklassis: mehed ja naised. Võistlus on sportlastele tasuta.
EKK võistlusele pääseb:
• 8 mängijat kummastki võistlusklassist
EKK võistlusele pääsevad ainult sportlased, kes on osalenud vähemalt 75%-il selle
hooaja reitingutabeli võistlustel. EKK-le pääsenud sportlasel ei tohi olla hooaja jooksul
mingeid sportliku distsipliini rikkumisi.
EKK-le pääsevad mängijad järgmiste kriteeriumite alusel:
• kõikidel osaletud reitingutabeli võistlustel saavutatud kohad summeeritakse ja
jagatakse osaletud võistluste arvuga.
• väiksema kohtade keskmise saanud sportlased pääsevad võistlema EKK-le.
3. VÕISTLUSTE AEG JA SÜSTEEM
EKK võistlused peetakse EVML spordikalendris kindlaks määratud ajal ja kohas.
Võistlused toimuvad olümpiasüsteemis. EKK võistluseks paigutatakse võistlejad
võistlustabelisse nii, et kohtuvad (paigutus tabelis ülevalt alla) hooaja väiksema kohtade
keskmisega 1. ja 8., 4. ja 5., 2. ja 7. ning 3. ja 6. Võistluse esimeses ringis kaotajad
langevad edasisest võistlusest välja, võitjad pääsevad poolfinaalidesse. Poolfinaalide
võitjad kohtuvad finaalis. Kolmandaid ja madalamaid kohti välja ei mängita.
Igas kohtumises visatakse üks seeria. Üks seeria koosneb 50 võistlusviskest, 25 klassika
viset + 25 süsteemi viset. Iga võistleja võib sooritada 10 soojendusviset enne oma igat
seeriat. Viskeseeria võidab mängija, kes viskab maha enim kurikaid. Juhul, kui visatud
kurikate arv on võrdne, siis viskavad mängijad omal rajal edasi 3 viset täislauda. Viskeid
sooritatakse kordamööda. Võitja on see, kes viskas rohkem kurikaid maha 3 viskega.
Juhul, kui siis jääb seis viiki, vahetatakse omavahel rada ja korratakse sama, kuni selgub
võitja. Lisaviskeid alustab vasakul rajal olev mängija.
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4. AUTASUSTAMINE
Eesti „Kõvema Käe“ tiitli omandanud sportlast autasustatakse meenega.
Klubidel, firmadel ja üksikisikutel on lubatud välja panna täiendavalt eriauhindu ja
preemiaid omavalitud kriteeriumite alusel.
6. PROTESTID
Kõik protestid võistluste korralduse, reglemendi rikkumiste ning kaasvõistlejate,
kohtunike ja publiku käitumise kohta tuleb esitada kirjalikult peakohtunikule (vajadusel
edasidelegeerituna EVML juhatusele) pärast võistlust mitte hiljem kui veerand tundi peale
vastava võistlusvooru lõppu.
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