
Jõgevamaa kabe meistrivõistluste üldjuhend 2023

1. Eesmärk.
Populariseerida  kabemängu maakonnas, pakkuda võistlemisvõimalusi, selgitada välja paremad 
individuaalmängijad.

2. Organiseerimine.
Võistlused organiseerib ja viib läbi Jõgevamaa Spordiliit Kalju koostöös Jõgeva Kabeklubiga,
viimane kindlustab võistluste tehnilise läbiviimise.

3. Programm.
Maakonna meistrivõistlused korraldatakse neljas mängudistsipliinis:
07. jaanuar - Jõgevamaa meistrivõistlused 64-r kabes
11. veebruar - Jõgevamaa meistrivõistlused 100-r kabes
25. märts - Jõgevamaa meistrivõistlused 64-r ja 100-r välkkabes
06. mai - Jõgevamaa meistrivõistlused brasiilia kabes

Maakonna meistrivõistlused viiakse läbi spordikeskuses Virtus (Jõgeva, Aia 40) algusega kell 10.

4. Osavõtjad ja võistlussüsteem.
Meistrivõistlustest on lahtised ja neist võivad osa võtta kõik soovijad. Registreerimine kohapeal.
Maakonna meistrivõistluste paremusjärjestuse selgitamisel osalevad Jõgevamaal elavad, töötavad 
või õppivad kabetajad ning Jõgevamaa spordiklubide liikmed.
Võistlustel on osavõtumaks 2 eurot.
Meestel ja naistel on ühine arvestus, mängitakse ühisel turniiril.
4.1. 64-r  kabet mängitakse avanguvariantide ja -seisude loosimisega vastavalt IDF tabelile (745 
varianti) kahepartiiliste mikromatšidena, kuni 8 osavõtjaga ringsüsteemis ning üle 9 osavõtjaga 7 
vooru šveitsi süsteemis ajakontrolliga 8 min + 3 sek mikromatši partiile.
4.2. Brasiilia kabes mängitakse klassikalist kabet kuni 8 osavõtjaga ringsüsteemis, üle 9 osavõtjaga 
7 vooru šveitsi süsteemis ajakontrolliga 10 min + 5 sek käigule.
4.3. 100-r kabes mängitakse kuni 8 osavõtjaga ringsüsteemis, üle 9 osavõtjaga 7 vooru šveitsi 
süsteemis ajakontrolliga 20 min + 5 sek käigule. 
4.4. 64-r välkabes mängitakse klassikalist kabet ringsüsteemis ajakontrolliga 3 min + 2 sek käigule.
4.5. 100-r välkkabes mängitakse ringsüsteemis ajakontrolliga 5 min + 3 sek  käigule.

5. Paremusjärjestuse selgitamine punktide võrdsuse korral.
a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta - Reduced Solkoff (-1, -2 ...), (ainult 
šveitsi süsteemis)
b) suurem võitude (matšivõitude - mikromatšide korral) arv
c) omavaheline kohtumine
d) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu.

6. Autasustamine.
Igas mänguliigis autasustatakse kolme paremat kabetajat medaliga.

7. Üldiselt.
Peakohtunik Ülar Poom tel 5058239.
Peakohtunikul on vajadusel õigus muuta voorude arvu ja ajakontrolli vastavalt mängijate arvule. 
Käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab peakohtunik koos Jõgeva Kabeklubiga.
Võistlustulemused ja fotod on avalikud. 

Jõgevamaa Spordiliit Kalju


