
LEHTSE 2021/2022.a.  PINKSI  PÜHAPÄEVAD nr.20 
JUHEND 

           
Eesmärk: 
Arendada  sporditegevust  Tapa vallas,  eriti  noorte  seas. 
Anda  võimalus  võistelda  teiste  mängijatega  maakonnast  ja  kaugemalt. 
  
Aeg  ja  koht: 
Sarivõistlus  on  8-etapiline. Etapi algus kell 10:00  Lehtse Kultuurimaja  spordisaalis   
  
Etappide  kuupäevad: 1.  etapp:    04.  september 2021.a. (laupäev!) 

2.  etapp:    17.  oktoober   2021.a. 
3.  etapp:    07.  november  2021.a. 
4.  etapp:    05.  detsember 2021.a.  
5.  etapp:    09.  jaanuar     2022.a. paaristurniir 
6.  etapp:    06. veebruar    2022.a. 
7.  etapp:    06. märts         2022.a 
8.  etapp:    03. aprill        2022.a  

 
NB! Kohustus järgida Eesti Vabariigi valitsuse poolt vastuvõetud COVID piirangute 
korraldusega kehtestatud reegleid.  
 
Osavõtjad  ja  registreerimine: 
Osa  saavad  võtta  kõik  soovijad,  kes  tasuvad  kohapeal  osavõtumaksu:  täiskasvanud   
3.5 EUR  ja õpilased  tasuta. See osavõtumaks kehtib ühele etapile. 
Võistlusele  registreerimine  algab  45  minutit  ja  lõppeb  5  minutit  enne  turniiri  algust. 
  
Võistluse  süsteem: 
Võistlus  on  8-etapiline,  millest  kokkuvõtte  arvestusse  läheb  5  paremat.  Etapil  antakse  
punkte  järgnevalt:  1. koht-50 punkti,  2.-48, 3.-46, 4-45, 5-44  jne   
Turniir  koosneb  kahemiinussüsteemist  ja  kohamängudest. 
Mängitakse  ühes  võistlusklassis  (mehed,  naised  ja  lapsed  üheskoos).  Mängud  
toimuvad  üldjuhul  „parem  viiest“, kuid suure osavõtjate arvu korral toimuvad osa mänge 
„parem kolmest“ (miinusringis ja kohamängud). 
 Kokkuvõtte  arvestamisel  läheb  arvesse: 
   peale  1. etappi:  1  parem; 
   peale  2. etappi:  2  paremat; 
   peale  3. etappi:  2  paremat; 
   peale  4. etappi:  3  paremat; 
   peale  5. etappi:  3  paremat; 
   peale  6. etappi:  4  paremat; 
   peale  7. etappi:  4  paremat. 
   peale  8. etappi:  5  paremat 
Võistlustabelisse  paigutatakse  mängijad  vastavalt  osavõetud  etappidel  saavutatud  
kohtade  punktisummast  arvutatud  koefitsiendile. Tabelisse paigutamisel ei arvestata 
klubilist kuuluvust. Uutel mängijatel arvestatakse tabelisse paigutamisel reitingut. Turniiril 
paigutatakse 8 paremat (arvestades koefitsiente ja uutel reitingut )järgmiselt: 1. ja 2. otse 
tabelisse, 3. ja 4. loositakse omavahel ning 5.-8. loositakse omavahel. 
  
Autasustamine: 
Igal  etapil  autasustatakse parimaid  mängijaid    alljärgnevalt: 
Üldklassis:         1. koht:  meene    
                        2. koht   meene 
                        3. koht   meene           
 Eriklassides: parim naine: meene 
 parim  meesveteran al 45.a.: meene 
 parim  meesveteran al 65.a.: meene 



 kuni  18-a. poiss  ja  tüdruk:  meene 
 kuni  11-a. poiss  ja  tüdruk:  meene 
  
Üldkokkuvõttes  autasustatakse viimasel etapil 3.aprillil parimaid etappide kogusummas 
(võimaluse  korral  laiendatakse  auhinnasaajate  ringi). Üldkokkuvõtte auhinna saamiseks 
peab osa võtma vähemalt 4-st etapist.  
  
Üldist: 
Võisteldakse  ELTL-i poolt  kinnitatud  võistlusmääruste  järgi.  Oma  osavõtuga  seotud  
kulud  katab  iga  osavõtja  ise.  Oma  tervisliku  seisundi  eest  vastutab  iga  osavõtja  
ise. 
Kõik  juhendis  määratlemata  küsimused  lahendavad  korraldajad  kohapeal. Võistluse 
viib läbi Lehtse Kultuurimaja. Võistluse peakohtunik Lairi Einmaa. Telefon 56952510. 
Võistlustulemused riputatakse Tapa Valla kodulehele 5 päeva jooksul. 
  
  
Võistlust  toetavad:  
Tapa Vallavalitsus 

  

	


