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Eesti Vabariigi 2011.a. kirikabe meistrivõistluste juhend.

1. Eesmärk.
Võistluste eesmärgiks on välja selgitada Eesti meistrid ja medalivõitjad ning pingerida osavõtuks kirja
või e-maili teel korraldatavatest tiitlivõistlustest.
2. Organiseerimine, juhtimine ja korraldus.
Võistlused organiseerib Eesti Kabeliit (edaspidi EKL). Võistluste läbiviijaks on EKL kirikabekomisjon (edaspidi KKK) ning tema poolt turniiridele nimetatud peakohtunik ja turniirivanem.
Finantsiliselt korraldab võistluste läbiviimise Jõgeva Kabeklubi (reg. kood 80279884).
3.Võistluste läbiviimise tingimused.
Võistluste läbiviimisel rakendatakse Eesti Kabeliidu kabekoodeksi lisa 1 (kirikabe reeglid) erandina
ajakontrolli osas. Ajakontrolliks on kuni 40 päeva 10-le käigule, kuni 80 päeva 20-le käigule ja edasi
summaarselt kuni 30 päeva igale järgmisele 10-le käigule. Esimese ajaületuse korral fikseeritakse
kaotus.
Erinevused koodeksist on ära toodud võistluse stardilehes, mille KKK väljastab kõigile osavõtjaile.
4. Paremusjärjestuse selgitamine.
Paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide summas - võit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
Võrdse arvu punktide korral rakendatakse järgmisi kriteeriume:
a) võidetud vastaste punktide summast lahutatakse vastaste punktid, kellele kaotati.
Sama vastase mõlemas partiis võitmise või kaotamise korral arvestatakse tema punktid kahekordselt.
b) omavaheline kohtumine.
c) suurem võitude arv.
5.Võistluste programm ja osavõtjad.
a) 43. meistrivõistlused kirikabes (64-r.) meestele (T-506)
Osavõtuõigus on kõigil meeskabetajail, kelle IK kabes on üle 2100 arvestuspunkti või kes on osalenud
viimasel kolmel Eesti Vabariigi meistrivõistlusel kirikabes ning kes on tähtaegselt täitnud käesoleva
juhendi punkt 6-s kehtestatud nõuded. Võistlused ei toimu vähem kui 10 osavõtjaga.
6. Registreerimine ja osavõtu tingimused.
Võistlusteks tuleb registreeruda hiljemalt 30. septembriks (postitempli kuupäev) Pargi 18-2, 48303
Jõgeva Uno Plakk või meilitsi unoplakk1944@mail.ru.
Turniirimaks 30 EEK turniirilt osavõtja kohta tuleb samaks kuupäevaks üle kanda Jõgeva Kabeklubi
arveldusarvele 221044660780 Swedbangas võistleja nime ja turniiri numbri äranäitamisega.
Võistlused algavad oktoobris ja kestavad 8,5 kuud. Võistlejad või kabeklubid katavad osavõtukulud.
7. Autasustamine.
Meistrivõistluste kolme paremat autasustatakse medali ja diplomiga.
8. Üldiselt.
Juhendis määratlemata küsimused lahendab KKK ja viimase astmena EKL juhatus.

