Rahvusvahelise kabeturniiri „Jõgeva 2022“ juhend
1. Eesmärk
Traditsioonilise turniiri eesmärgiks on propageerida 64-r kabet, tihendada erinevate riikide
kabetajate võistlussuhteid. Turniiril on võimalik täita Rahvusvahelise Kabeföderatsiooni (IDF)
järgunõudeid.
2. Organiseerimine ja juhtimine
Võistlusi organiseerib ja viib läbi Jõgeva Kabeklubi (www.jogevakabeklubi.ee) koostöös Eesti
Kabeliiduga.
3. Võistluste koht ja aeg
Võistlused viiakse läbi Kuremaa Lossis (Lossi 1, Kuremaa, Jõgeva vald), 13. juunist (saabumispäev)
20. juunini 2022. a (lahkumispäev).
Mandaatkomisjon töötab Kuremaa Lossis 13. juunil kl 16-20.
Võistluste avamine 14. juunil kell 11.00.
4. Osavõtjad ja osavõtu tingimused
Võistlustel võivad osaleda kõik mängijad olenemata soost, vanusest ja reitingust, kes on õigeaegselt
esitanud osalemisavalduse, registreeritud vastavalt käesolevale juhendile ja tasunud osavõtumaksu.
Venemaa ja Valgevene mängijad võistlustel osaleda ei saa, vastavalt EOK soovitusele ning 35 riigi
ühisavaldusele, kus kutsutakse keelustama Venemaa ja Valgevene osalust rahvusvahelises spordis.
Registreerumise tähtaeg on 23. mai 2022.
Kõik võistlemise, majutuse ja toitlustusega seotud kulud tasub osaleja või teda lähetav
organisatsioon.
Osavõtumaks on 40 eurot, Eesti mängijatel 30 eurot.
Osalejad, kes tasuvad osavõtumaksu, võivad osa võtta kõikidest programmidest.
Osavõtumaks tuleb tasuda 23. maiks 2022. a pangaülekandega Jõgeva Kabeklubi arvelduskontole
SEB Pangas: IBAN: EE191010220122665012
või eelneval kokkuleppel enne turniiri algust sularahas kohapeal.
Registreerumine:
Ülar Poom
e-post: ylar@orthez.ee; tel: +372 505 8239
5. Võistlussüsteem
Võistlused viiakse läbi ühise turniirina naistele ja meestele, kasutatakse IDF võistlusmäärustikke.
Võistlused koosnevad kahest programmist:
Kiirturniir – vene kabe ajakontrolliga 10 min + 2 sek käigule.
Põhiturniir – vene kabe, 8 mänguvooru šveitsi süsteemis, ajakontrolliga 30 min + 30 sek käigule.
Kõik turniirid mängitakse šveitsi süsteemis, mänguvoorus mängitakse kahepartiiline
mikromatš avanguvariantide ja -seisude loosimisega vastavalt IDF ametlikule tabelile (745 varianti).
6. Paremusjärjestuse selgitamine
Programmide paremusjärjestuse selgitamise kriteeriumid punktide võrdsuse korral tehakse
teatavaks enne võistluste algust kohapeal.

Igas programmis selgitatakse võitjad meeste, naiste, seenioride (60-aastased ja vanemad) ja noorte
(2003. a ja hiljem sündinud) arvestuses.
7. Autasustamine
Iga programmi võitjat meeste, naiste, seenioride ja noorte arvestuses autasustatakse karika, medali
ja diplomiga. Sama kategooria 2. ja 3. koha võitjaid medali ja diplomiga.
Lisaks autasustatakse osalejaid esemeliste auhindadega.
Auhinnafond on 3000 eurot.
8. Majutus, transport
Majutus Kuremaa Külalistemajas, soovi korral ka mujal.
Majutuse ööpäeva hind koos hommmikusöögiga 30 € inimese kohta.
Kahekohaline tuba 60 € (30 € inimese kohta).
Majutuse ja Jõgevalt Kuremaale transpordi vajadusest teatada koos registreerumisega 23. maiks
2022.
Info ja broneerimine: Ülar Poom ylar@orthez.ee
9. Ajakava
13.06. 15.00 – 21.00 Osalejate saabumine, registreerimine
14.06. 9.30 – 10.30 Osalejate registreerimine
11.00 Avamine
12.00 Kiirturniir
15.06. 10.00 1. voor
14.30 2. voor
16.06. 10.00 3. voor
14.30 4. voor
17.06. 10.00 5. voor
18.06. 10.00 6. voor
14.30 7. voor
19.06. 10.00 8. voor
15.00 Lõpetamine
20.06. Osalejate ärasõit
10. Üldiselt
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused määratletakse IDF võistlusreglemendiga või
lahendatakse turniiri peakohtuniku ja Jõgeva Kabeklubi poolt.

