56. Saaremaa kapa rahvusvahelise kabeturniiri JUHEND
AEG JA KOHT.
Turniir toimub Kuressaares 24.-26. juulil 2020.a. Mängupaigaks on Saaremaa
Ühisgümnaasium, Hariduse tn. 13.
VÕISTLUSSÜSTEEM.
Võistlused on individuaal-võistkondlikud. Toimuvad eraldi šveitsi süsteemis 7 vooruga
turniirid meestele ning naistele 64-ruudulises kabes. Iga voor koosneb kahepartiilisest
mikromatšist. Mäng algab muudetud algseisust, mis loositakse vahetult enne vooru algust (vt.
http://www.kabeliit.ee/images/9/97/Loosiavangud.pdf).
Kui naiste turniirile registreerub alla kuue osavõtja, mängivad naised meestega ühisel turniiril.
6-8 osavõtjaga naiste turniiril mängitakse ringsüsteemis.
VÕISTLEJAD.
Võistlema lubatakse kõiki selleks soovi avaldanud ja turniirimaksu tasunud kabetajaid.
VÕISTKONNAD.
Reeglina moodustavad võistkonna ühe haldusüksuse või klubi kabetajad. Võistkonnas on 4
kabetajat, neist vähemalt üks naine, kes mängib naiste turniiril, kui see toimub.
MÕTLEMISAEG.
Mõtlemisaeg on 30´partiile + 5´´ iga sooritatud käigu eest. Vaheaeg mikromatši kahe partii
vahel kuni 5 minutit.
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Täpsustatud ajakava töötatakse välja I vooru lõpuks.
TULEMUSTE ARVESTAMINE JA PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE.
Mikromatši võit annab võistlejale ja tema võistkonnale 1, viik 0,5 ja kaotus 0 punkti.
Võrdse arvu punkte kogunud võistlejate paremusjärjestus määratakse Swissperfect
loosimisprogrammi väljastatava Bucholtzi koefitsiendi alusel.. Selle võrdsuse korral on
järgmiseks kriteeriumiks mikromatšides kogutud „väikeste punktide“ summa.
Võistkondliku esikoha jagamisel toimuvad võistkondlikud lisamatšid tavaalgseisust neljal laual
(3 M + 1 N) ajakontrolliga 10 min. partiile + 5 sek käigule. Kui need ei selgita võitjat, jätkatakse
matše ajakontrolliga 3 min. partiile + 2 sek käigule kuni võitja selgumiseni.
AUTASUSTAMINE.
Võitjavõistkond saab aastaks oma valdusse suure Saaremaa kapa. Selle jäädavaks
omandamiseks tuleb see võita 5 korda. 56. turniiril on esimest korda rändauhinnaks Saaremaa
kapp nr.9. Peale selle antakse võitjavõistkonnale jäädavalt väike Saaremaa kapp.

Võitjavõistkonna liikmeid ja individuaalturniiride kolme parimat autasustatakse diplomi ja
rahalise auhinnaga. Ringsüsteemis võrdselt punkte kogunud võistlejate auhinnaraha on võrdne,
sõltumata saavutatud kohast. II ja III koha saavutanud võistkondi autasustatakse ühise
võistkonnadiplomiga.
Parimat Saaremaa mees- ja naiskabetajat, kui nad koguvad turniiril üle 50 % võimalikest
punktidest, autasustatakse diplomi ja rahalise auhinnaga osaturniiride III koha auhinna
suuruses.
TURNIIRIMAKS.
Turniirimaks à 10 eurot tasutakse avapäeval üheaegselt turniirile registreerimisega.
Turniirimaksu tasumise kohta antakse kviitung.
Turniirimaksust on vabastatud Saaremaa võistkonda kuuluvad kabetajad.
OSAVÕTJAD.
Turniiri organiseerijad kutsuvad osalema järgmisi võistkondi:
1. Bauska
2.S.-Peterburi Tehnoloogia ja Disaini RÜ
3. Jõgeva
4. Saaremaa
5. Hiiumaa
6. Riia Dama
7 Nõmme
8. Jekabpils
Individuaalvõistlejate arvu ei piirata. Turniirist osavõtust ja majutusvajadusest palutakse
teatada 20.juuliks.
MAJUTAMINE.
Soovi korral on võimalik saada majutust Ühisgümnaasiumi hostelis Kingu tn. 6.
Hosteli telefon 372 45 54388 ja kodulehekülg www.syg.edu.ee/hostel/hostel_en/index1.html.
Majutust Kuressaares on võimalik leida ja broneerida ka booking.com saidi kaudu.
Turniiri organisaatorid on Jaan Truu ning Ivar Truu
Mooni 4-11
93818 Kuressaare
lauatelefon 372-45-57805
Jaan Truu mobiil 372-51-79534
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