
EESTI SEENIORISPORDI SPORDIVETERANIDE LIIDU 2018. a 
64-r kabe individuaal-võistkondlike 

meistrivõistluste juhend. 
1. Eesmärk. 
Populariseerida 64-r kabet spordiveteranide seas. Selgitada ESSL 2018. a parimad kabetajad ja 
võistkonnad. 

2. Osavõtjad. 
Võistlusest võivad osa võta nais- ja meeskabetajad alates 50-ndast eluaastast (sünnikuupäeva järgi). 
Võistkonda kuulub 3 mees- ja 1 naiskabetaja ning peab olema esindatud vähemalt 3 kabetajaga. 
Tervisliku seisundi eest lasub vastutus osavõtjail. 

3. Registreerimine. 
Osavõtvad SVK/SVS/SVU/SL-d (võistkondade arv ei ole piiratud) ja individuaalvõistlejad peavad 
registreeruma hiljemalt 23. maiks 2018. a e-post aadressill ylar@orthez.ee või telefonil 505 8239 (Ülar 
Poom). Nimeline ülesandmisleht esitada peakohtunik Ülar Poomile 27. mail 2018. a 10.00 – 10.45-ni 
võistluspaigas. 

4. Aeg ja koht. 
Võistlused toimuvad Jõgeva Spordikeskuses Virtus (Jõgeva, Aia 40, tel 772 1922) 27. mail 2018. a. 
Mandaatkomisjon ja registreerimine kella 10.00-st kuni 10.45-ni. Võistluste avamine kell 10.45, I voor 
kell 11.00. 

5. Võistluste korraldamine ja tulemuste arvestamine. 
Meistrivõistluste etevalmistamist ja läbiviimist juhib Eest Kabeliit. 
Tehniliseks läbiviijaks on Jõgeva Kabeklubi. 
Mehed ja naised mängivad eraldi turniiridel 7 - 9 vooru šveitsi süsteemis ajakontrolliga 10 min + 5 sek 
käigule. 
Võrdsete punktde juures on määravaksl 1) vastaste punktde summa nõrgima tulemuse maha 
arvamisega 2) suurem võitude arv 3) omavahelise(-ste) kohtumise(-ste) tulemus(-ed). 
Võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse võistkonna liikmete poolt kogutud miinuspunktde summa 
alusel, kusjuures 1. koht kummalgi individuaalturniiril annab 1 miinuspunkt, 2. koht 2 miinuspunkt, 3. 
koht 3 miinuspunkt jne. Puuduva võistleja eest arvestatakse individuaalturniiril osalejate arv +1 
miinuspunkt. Võrdsete miinuspunktde arvu korral on määravaks kõigi võistkonna liikmete poolt 
individuaalturniiridel kogutud punktde summa. 

6. Autasustamine. 
Võistkondlikus arvestuses 1. kohale tulnud võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga ning 
võistkonna liikmeid medaliga, 2. ja 3. kohale tulnud võistkonda diplomiga ja võistkonna liikmeid 
medaliga. 
Individuaalselt 1., 2. ja 3. kohale tulnud nais- ja meeskabetajat autasustatakse medali ja diplomiga. 

7. Majandamine. 
Võistlejate lähetamisega seotud kulud kannavad SVK/SVS/SVU/SL-d või veteranid ise. Korralduskulud 
kannab osavõtumaksu arvelt Jõgeva Kabeklubi. 
Osavõtumaks kuni 23. maini eelregistreerunuil on 6 EUR võistleja kohta, mille saab 23. maini tasuda 
Jõgeva Kabeklubi arveldusarvele EE191010220122665012 SEB Pangas või 27. mail võistluste 
mandaatkomisjonis. Kohapeal registreerunuile on osavõtumaks on 9 EUR-i. 



8. Üldiselt. 
Juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos võistkondade esidajatega. 
2017. a võitjal Jõgevamaa SVK-l anda võistkondlik rändkarikas mandaatkomisjonile. 

Võistluste korraldajal 

Jõgeva Kabeklubil ÜLAR POOM ylar@orthez.ee, 505 8239 
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