13. Eestimaa talimängud
KABE

Reglement
Koht: Valga Põhikool, Kungla 16, Valga 68204
Ajakava:
Laupäev, 04.03.
11:00-11:45
12:00
12:15-13:00
13:00-13:45
13:45-14:30
14:30-15:15
15:15-16:00
16:00-16:45
16:45-17:30
17:30-18:15
18:15-19:00
19:00-20:30

mandaatkonisjon
võistluste avamine
1. voor
2. voor
lõunapaus
3. voor
4. voor
5. voor
6. voor
5. voor
6. voor (vallad)
õhtusöök

Pühapäev, 05.03.
08:00-09:00
hommikusöök
09:00-09:45
7. voor (vallad)
09:45-10:30
8. voor (vallad), 6. voor (linnad)
10:30-11:15
9. voor (vallad), 7. voor (linnad)
11:15-12:00
10. voor (vallad), 8. voor (linnad)
12:00-12:45
11. voor (vallad), 9. voor (linnad)
13:00
võistluste lõpetamine
13:00-15:00
lõuna
Võistlussüsteem
Võitlused toimuvad vene kabes vastavalt Eesti Kabeliidu (EKL) koodeksile kiirkabe erisustega
(http://kabeliit.ee/kohtunikekogu/koodeks/EKL64_2016.pdf ja
http://kabeliit.ee/kohtunikekogu/koodeks/Kiir-valk64_2016.pdf ).
Võistlused toimuvad linnadele ja valdadele eraldi turniiridena ringsüsteemis ajakontrolliga 15 min + 5
sek käigule (linnad 9 vooru ja vallad 11 vooru). Vajadusel on peakohtunikul õigus muuta ajakontrolli ja
võistlussüsteemi.
Laudade järjekord:
1. mees 1
2. mees 2
3. naine
4. noormees
5. neiu
Matši puhul laudade värvid vahelduvad (nt. 1. laud - valge, 2. laud - must, 3. laud - valge jne).
Šveitsi süsteemis toimuva võistluse korral on arvestuslikuks vaba vooru partiipunktide arvuks 5 ja
matšipunktideks 1 (viik iseendaga).

Auhinnaliste kohtade kõikide Talimängude juhendis loetletud kriteeriumite võrdsuse puhul mängivad
jagavad võistkonnad järelmatši (3 või enama puhul ringsüsteemis) välkkabe ajakontrolliga (3 min+ 2
sek). Järelmatši(de) kriteeriumid vastavalt üldjuhendile.
Väljavõte üldjuhendist
Kabe – linnade ja valdade võistkondadele Linnade ja valdade võistkondadele korraldatakse eraldi
turniirid.
Maakondlik paremusjärjestus selgitatakse 2 parema võistkonna kohapunktide liitmise teel.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
Võistkonna suuruseks on 5 võistlejat - 2 meest (sünd 2000.a ja varem) + 1 naine (sünd 2000.a ja
varem) + 1 poiss (sünd 2001.a ja hiljem) + 1 tüdruk (sünd 2001.a ja hiljem), kusjuures naine meest,
tüdruk poissi ja noorteklassi võistleja täiskasvanut asendada ei saa.
Võistluste läbiviimise süsteem ja vooru kestvus selgub pärast eelregistreerimist sõltuvalt võistkondade
arvust.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse võistkonna kõigi liikmete kogutud punktid
(individuaalselt annab üksiku partii võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti).
Võrdsete partiipunktide (PP) korral on määravaks:
1. Matšipunktid (MP) st matšivõit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
2. Omavahelise matši tulemus (grupi korral omavaheliste tulemuste summa 1. PP, 2. MP).
3. Partiipunktid kõrgemale kohale tulnud võistkondade vastu.
VI. Protestid ja muud sanktsioonid
1. Protest esitatakse spordiala peakohtunikule vastavalt spordiala võistlusmäärustele. Protesti
esitamisega tasutakse 50 eurot, mis protesti rahuldamise korral tagastatakse. Protesti lahendab
Eestimaa Spordiliit Jõud koos talimängude peakohtuniku ja spordiala peakohtunikuga.
2. Registreerunud võistkonna mitteosalemise, võistluselt lahkumise, poolelijätmise või muu
ebasportliku käitumise eest tuleb võistkondadel tasuda hüvitis alates 100 eurost. Hüvitise suuruse
määrab Eestimaa Spordiliit Jõud koos talimängude peakohtuniku ja spordiala peakohtunikuga.
Hüvitise tasumata jätmise korral antud võistkonda järgmistele spordimängudele ei lubata.
13. Eestimaa Talimängude kabe peakohtunik – Aare Harak, 510 6052, aare.harak@kabeliit.ee
Peasekretär – Joosep Harak.

