
Paide 2013. a meistrivõistlused BOWLINGUS

Võistluse liik:  individuaalvõistlus
Tüüp:  kinnine – ainult Paide linna ja valla elanikele
Koht:  Veskisilla bowlingusaal, Türi-Alliku, 4 rada, Brunswick
Võistlusaeg:  esmaspäeval, 09  . detsembril 2013. a kell 18:30 – 23:30  
Korraldaja:  Vello Talviste, Veskisilla Bowlinguklubi
Kohtunik-sekretär:  Veskisilla bowlingusaali poolt 
Eelregistreerimine:  ainult e-posti teel: vello.talviste@paidegymn.ee 
Informatsioon:  tel: 5246468 või tel: 3849071 Vello Talviste või 
e-post: vello.talviste@paidegymn.ee 

Paide  meistrivõistlustel  järgitakse  käesolevat  reglementi  ja  kehtivaid  Eesti 
Veeremängude Liidu (EVL) võistlusmäärusi.
Võistlusel  selgitatakse  välja  Paide  individuaalmeistrid  bowlingus  meeste 
arvestuses ning meesseenioride (50. a ja vanemad) arvestuses. 
Võistlus ei kuulu EVML kalenderplaani. Radade õlitust voorude vahel ei toimu. 

Osalemisõigus ja registreerimine

Osalemisõigus on ainult Paide linna ja valla elanikel. 
Kuna kohtade arv on piiratud (kuni 16 kohta), saavad võistlusest osa võtta ainult 
eelregistreeritud võistlejad. 
Eelregistreerimine meistrivõistlustele  toimub  09.  detsembrini  2013.  a 
ning  seisneb  arvestusliku  võistlusmaksu  (10  eurot)  tasumises  Vello 
Talviste arveldusarvele SEB Eesti Ühispangas nr 10702001956001, lisada 
märgusõna „Paide-bowling”. 
Hilisem registreerimine võistlusele võimaldatakse vaid vabade kohtade olemasolul 
ja maksab arvestuslikult 12 eurot. 
Osalustasu võib muutuda sõltuvalt osalejate arvust ja Paide LV toetusest.
Sarjade ettemängimised ja ümberviskamised ei ole lubatud.

Võistluse kirjeldus 

Võistlus koosneb eelvoorudest ja finaalist. 

Eelvoorud

Individuaalne, 4 sarja, euroopa mänguviis, 2-3 mängijat rajal. Radade vahetus 
üks rada paremale pärast iga sarja. Võistlejal 2 harjutusruutu algusrajal.

Eelvoorud toimuvad siis, kui registreerub 9 või rohkem võistlejat.
Kui registreerub 9 – 12 võistlejat, siis eelvoorusid on üks vahetus ja rajal on 2-3 
võistlejat.
Kui  registreerub  13  või  rohkem  võistlejat,  siis  eelvoorud  toimuvad  kahes 
vahetuses ning finaalvõistlus toimub järgneva(te)l päeva(de)l.

Finaalmängud

Kui  eelvõistlusele  registreerub  kuni  8  võistlejat,  siis  eelvõistlust  ei  toimu  ja 
paremusjärjestus  selgitatakse  round-robin  süsteemis,  kus  võit  annab  20 
lisapunkti ja viik annab 10 lisapunkti.

Kui võistlejaid on 9 või rohkem, pääsevad finaalmängudele 8 paremat võistlejat 
eelvoorude tulemuste põhjal. Need võistlejad paigutatakse eelvoorude tulemuste 
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põhjal  veerandfinaalidesse järgmiselt:  1.koht mängib 8.kohaga, 2.koht mängib 
7.kohaga, 3.koht mängib 6.kohaga ja 4.koht mängib 5.kohaga.
Veerandfinaalides  mängitakse  kaks  mängu  ja  edasi  pääseb  kahe  mängu 
kokkuvõttes rohkem punkte kogunud võistleja.
Veerandfinaalide  võitjad  kohtuvad  poolfinaalides  ja  võistlussüsteem  sarnane 
veerandfinaaliga.
Poolfinaalide võitjad kohtuvad finaalis ning toimub kaks mängu. Meistriks tuleb 
võistleja, kes kogub kahe mängu kokkuvõttes rohkem punkte. Kui tulemuseks on 
viik, siis mängitakse edasi kuni esimese võiduni.

Tasapunktiseisude lahendamine.

Kui  mängijate  eelvooru  punktisummad  on  võrdsed,  siis  parema  koha  saab 
mängija, kelle parima ja halvima sarja vahe on väiksem. 
Kui ka parima ja halvima sarja vahe on sama, siis on parem koht mängijal, kellel 
on parim sari.

Autasustamine

Paide 2013. a bowlingu individuaalmeistri tiitel omistatakse meeste ja seenioride 
arvestuse võistlusel esimese koha saavutanule.
Võistluse  kolme  paremat  meest  ja  kolme  paremat  seeniori  autasustatakse 
medalitega, meistrid saavad karika. 
Seenioride paremusjärjestus selgitatakse eelvoorude tulemuste põhjal.
Kui leiduvad-tekivad sponsorid, siis ka mitmesugused eriauhinnad. 

Võistluse ajakava.

Esmaspäev, 09. detsember 2013. a.

kell 18.30 – 20.00 - Eelvoorude 1. vahetus – 8 võistlejat

kell 20.00 – 21.30 - Eelvoorude 2. vahetus – 8 võistlejat

kell 21.40 – Finaalsarjade algus

kell 23.30 – Võistluste lõpetamine

Võistluste korraldaja

____________________  
Vello Talviste

GSM: 5246468
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