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Eesti lahtised mees- ja naispaarismängu meistrivõistlused
sportkeeglis
JUHEND
1. ÜLDSÄTTED
Eesti lahtised mees- ja naispaarismängu meistrivõistlused sportkeeglis korraldab Eesti
Veeremängude Liit (edaspidi EVML).
Võistlustel juhindutakse käesolevast juhendist ja EVML-i korraldusel toimuvate võistluste
reglemendist (edaspidi reglement).
Parimatel paaridel on õigus EVML-i lähetusel esindada Eesti Vabariiki maailmas toimuvatel
tiitlivõistlustel paaridele.
2. VÕISTLUSTEST OSAVÕTT
Võistlemise õiguse saamiseks tuleb võistelda
soovivatel paaridel ennast õigeaegselt
vastavalt laialisaadetud ja väljapandud kuulutusele EVML-i juhatuse poolt kinnitatud
kohtunike kogu või korralduskomisjoni juures registreerida.
Võistluste ajakava koostab kohtunike kogu või korralduskomisjon. Paaride paigutus
ajagraafikusse toimub paariliste reitingute summa alusel põhimõttel, et suurema reitingu
summaga paarid sooritavad oma võistlusvisked pärast väiksema reitingu summaga paare.
Paaride paigutamisel ajagraafikusse võib mõjuvate põhjuste olemasolul arvestada paaride
erisoove.
Võistlustest osavõtt on tasuline. Osavõtumaksu suuruse otsustab EVML-i juhatus ning selle
tasumise korra määrab kohtunike kogu või korralduskomisjon.
Paarid moodustatakse võistelda soovijate endi poolt ning ühes paaris võivad võistelda ühest
soost mängijad.
3. VÕISTLUSTE AEG JA SÜSTEEM
Võistluste eelvoorud toimuvad süsteemis, kus mõlemad paarilised võistlevad ühes ja samas
vahetuses ning mehed sooritavad 200 (4x50) ja naised 100 (2x50) viset võistleja kohta.
Igale võistlejatele antakse soojenduseks aega 5 minutit.
Raja loosi võtab paremat reitingut omav paariline. Loosi võtnud võistleja paariline alustab
4-rajalises saalis loositud raja number + või – kaks, 6-rajalises saalis loositud raja number
+ või – kolm. Kui võistluspaigas on muu arv radasid, määrab radade vahetuse korra
võistluse peakohtunik. Radade vahetamisel juhindutakse reglemendist.
Paarisvõistlejate tulemuste summa põhjal selgitatakse meestel 8 ja naistel 8 paremat paari,
kes omavad õigust võistlust jätkata finaalvõistlusel. Tulemuste summa võrdsuse korral
otsustab paremuse parem süsteemi kurikate summa, nende võrdsuse korral möödavisete
väiksem arv, kõigi näitajate võrdsuse korral loos.
Finaalvõistluseks paigutatakse paarid võistlustabellisse nii, et omavahel kohtuvad (paigutus
tabelis ülevalt alla) eelvõistluse 1. ja 8., 4. ja 5., 2. ja 7. ning 3. ja 6. Finaalvõistluse
esimeses ringis kaotajad langevad edasisest võistlusest välja, võitjad pääsevad
poolfinaalidesse. Poolfinaalide võitjad kohtuvad finaalis ja kaotajad 3. koha kohtumises.
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Igas kohtumises viskavad mõlemad paarilised 2 seeriat. Üks seeria koosneb 15 klassika
viskest ja 15 süsteemi viskest - kokku 30 võistlusviset. Iga võistleja võib sooritada 5
soojendusviset enne oma igat seeriat. Kohtumine peetakse kahel rajal. Seeriad mängitakse
alltoodud järjekorras:
Rada 1
A1
A2
B1
B2

A1
A2
B1
B2

on
on
on
on

eelvoorus
eelvoorus
eelvoorus
eelvoorus

Rada 2
B1
B2
A2
A1

parema tulemuse saavutanud paari parema tulemuse visanud mängija;
parema tulemuse saavutanud paari halvema tulemuse visanud mängija;
halvema tulemuse saavutanud paari parema tulemuse visanud mängija;
halvema tulemuse saavutanud paari halvema tulemuse visanud mängija.

Seeria võitja toob 1 punkti oma paarile, viik annab kummalegi paarile 0,5 punkti.
Kohtumise võidab rohkem punkte saanud paar. Tulemuse 2:2 puhul saab järgmisse ringi
edasi suurema kogusummaga paar, nende võrdsuse korral toimuvad ümbervisked.
Ümberviskeid alustavad viimast seeriat visanud mängijad samadel radadel. Kumbki
mängija viskab 2 viset, seejärel viskavad paaride teised mängijad samadel radadel
omakorda 2 viset. Kui seejärel on ümbervisete summad võrdsed, vahetatakse rajad ja
jätkatakse samamoodi niikaua, kuni üks paar on saavutanud parema tulemuse.
Ümberviskeid alustab esimesena alati vasakul rajal olev mängija. Enne ümberviskeid
soojendusviskeid ei ole.
Seisul 2,5:0,5 ja 3:0 kuulutatakse võitjaks eduseisus olev paar ning viimast seeriat ei
mängita.
Kaotaja paar langeb esimeses ringis võistlusest välja.
4. PROTESTIDE ESITAMINE
Kui võistluste käigus on rikutud juhendit või reglementi või on tekkinud muid lahkarvamusi,
on paaril või selle esindajal õigus esitada peakohtunikule protest reglemendis sätestatud
korras. Vastavalt situatsioonile ja protesti lahendamise keerukusele võib peakohtunik selle
lahendada ise või anda lahendamiseks korraldus-komisjonile. Protesti esitamine on tasuline
ja selle suurus on määratud võistluste reglemendiga. Protestid vaadatakse läbi
peakohtuniku või korralduskomisjoni poolt pärast võistlusvooru protesti esitaja osavõtul.
Peakohtuniku otsuse võib edasi kaevata korralduskomisjonile. Korralduskomisjoni otsus on
lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu.
5. AUTASUSTAMINE
Autasude väljastamisel peetakse silmas kahte kategooriat:
1) Eesti Vabariigi kodanike arvestus
Võitnud mees- ja naispaari autasustatakse meistrimedalite, karikate ja diplomitega ning
tiitliga Eesti meister. Teisele ja kolmandale kohale tulnud paare autasustatakse medalite ja
diplomitega.
2) Üldarvestus kõigi osalejate vahel
Kolme paremat mees- ja naispaari autasustatakse karikate või meenetega.
Autasustamise aja ja koha määrab korralduskomisjon.
6. MUUD KÜSIMUSED
Kõik käesolevas juhendis reguleerimata jäänud küsimused täpsustatakse või lahendatakse
võistluste peakohtuniku, kohtunike kogu või korralduskomisjoni poolt, vajadusel ka EVML-i
juhatuse poolt.
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