
Rahvusvahelise turniiri „Jõgeva 2015“ 64-r kabes juhend.

                                                                                                          
1. Eesmärk

Traditsioonilise turniiri eesmärgiks on propageerida 64-r kabet, tihendada FMJD liikmesriikide 

kabetajate võistlussuhteid ja aidata kaasa optimaalse võistlussüsteemi loomisele 64-r kabes. 

Turniiril on võimalik täita FMJD Section-64 järgunõudeid.

2. Organiseerimine ja juhtimine

Turniiri organiseerib ja viib läbi Jõgeva Kabeklubi. Võistluste peakohtunik on Ülar Poom (Jõgeva), 

kohtunik Villem Lüüs (Tallinn).

3. Osavõtjad ja võistlussüsteem

Turniiri osavõtumaks on 10. juuliks registreerunutel 10 EUR, pärast seda on osavõtumaks 15 EUR. 

Suurmeistritel on osalemine tasuta.

Osavõtumaks tuleb tasuda pangaülekandega Jõgeva Kabeklubi arveldusarvele SEB Pangas:

IBAN: EE191010220122665012

või eelneval kokkuleppel enne turniiri algust sularahas kohapeal.

Registreerumise võimalused:

e-post: ylar@orthez.ee; unoplakk1944@mail.ru,

tel: 505 8239 (Ülar Poom), 607 2160 (Uno Plakk) või

kirjalikult: Pargi 18-2, 48303 Jõgeva, Uno Plakk

Võistlused viiakse läbi ühise turniirina naistele ja meestele, üldjärjestuses selgitatakse parimad 

naismängijad, parimad mängijad reitinguga alla 2350 või FMJD 2100 ning parim seenior (60+).

Mängitakse 8 mänguvooru šveitsi süsteemis. Mänguvoorus mängitakse kahepartiiline mikromatš 

avanguvariantide ja -seisude loosimisega, ajakontrolliga 45 min + 30 sek käigule partii kohta.

4. Võistluste aeg, koht ja tingimused

Turniir toimub 27.-31. juulil 2015. a Jõgeva Spordikeskuses Virtus (Aia 40). 

Võistluste avamine 27. juulil kell 10, lõpetamine 31. juulil kell 15.

Majutuse vajadusest teatada koos eelregistreerimisega, info majutuse kohta: ylar@orthez.ee

5. Paremusjärjestuse selgitamine

Paremusjärjestuse selgitamine ning detailsemad läbiviimise tingimused tehakse teatavaks võistluse 

reglemendis, mis avaldatakse enne turniiri algust kohapeal.

6. Autasustamine

Turniiri auhinnafond on 1200 eurot.



Üldarvestus:

1. koht – 400 eurot

2. koht – 200 eurot

3. koht – 150 eurot

4. koht – 100 eurot

5. koht – 60 eurot

Reitinguga alla 2350 või FMJD 2100:

1. koht – 50 eurot

2. koht – 30 eurot

3. koht – 20 eurot

Naised (kui on rohkem kui 3 mängijat)

1. koht – 100 eurot

2. koht – 40 eurot

Seeniorid (60-aastased ja vanemad):

1. koht – 50 eurot

Lisaks autasustatakse parimaid diplomite ja esemeliste auhindadega.

7. Üldiselt

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused määratletakse võistluste reglemendiga või 

lahendatakse turniiri peakohtuniku ja Jõgeva Kabeklubi juhatuse poolt.


