MITTETULUNDUSÜHING VISAD

EESMÄRK
Hoogustuda ja propageerida novusmängu Jõhvis, Ida-Virumaal, tõsta mängijate
spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni.
AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE
„Jõhvi valla“lahtised meistrivõistlused novusmängus toimuvad viie etapiliselt(neli
üksikmängu ja üks paaris).Arvesse läheb kolm üksikmängu ja üks paarismängu kohapunktide
summa. Kohapunktid etappidel (nii üksik kui paarismängus: I-25; II-22; III-20; IV-19...XXI2; XXII-1; XXIII - jne 1 punkt).
Üldjärjestus kohapunktide alusel: võrdsuse korral arvestatakse esmalt maha arvatud etapi
punkte, teiseks viimase etapi punkte, siis eelviimase jne.
1.Etapid :18.01.20; 08.02.20; 07.03.20 (paarismäng); 18.04.20; 09.05.20
2.Registreerumine algab kell 09.45-10.00 ning mängude algus kell 10.10
3.Osavõtutasu üksikmängult 6.00 € ja paarismängult – 12.00 €
4.Kõik etapid toimuvad Jõhvi Spordihalli ruumides, Hariduse 5A
5.Eelregistreerimine toimub vähemalt 7 päeva enne võistluste algust, SMS-ina 522 9723 või
e-mailile ralfburk@hot.ee
OSAVÕTJAD
Võistlustele on oodatud kõik koroona ja novuse mängijad, kes tunnevad ja austavad
võistlusmäärusi.
KORRALDUS
„Jõhvi valla“ lahtised võistlused korraldab ja viib läbi MTÜ Visad koos liikmete ja kohtunike
koguga.
Üksikmäng mängitakse kuuest parem, paarismäng neljast parem, šveitsi süsteem arvutiga:
1) punktid, 2) Buholtz, 3) Berger, 4) progresseeruv ja šveitsi süsteem käsitsi:
1) punktid, 2)progresseeruv, 3)Buholts; Ringsüsteemis (turniir arvutiga):1) punktid, 2) Berger,
3) omavaheline mäng, 4) omavahelinegeimide suhe, 5) üldine geimide suhe. Ringsüsteem
(turniir käsitsi): 1) punktid, 2) omavaheline mäng, 3) omavaheline geimid, 4) üldgeimide
suhe.
Üldvõitja auhinnaks on „Hirve kuju” ja Auhinna fond moodustub 40% osamaksete
laekumisest, mis omakorda jaguneb I koht - 50%; II koht - 30% ja III koht - 20%.
MAJANDAMINE
Võistlustel osalemise kulud kannab mängija.
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MITTETULUNDUSÜHING VISAD

INVENTAR JA ÜLDISELT
Igal võistlejal kaasa võtta kii, löögiketas, vahetusjalatsid, sportlik riietus. Kõik juhendis
määratlemata küsimused ja tekkida võivad olukorrad lahendab kohtunike kogu.
MTÜ Visad juhatuse liige: Ralf Burk
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