Tartumaa meistrivõistlused Indiaca’s 2013
Juhend
Aeg
Koht

2.november 2013.a. Mängude algus kell 10.00.
Ilmatsalu Spordihoone

Eesmärk
Selgitada välja Tartumaa 2013. a. meistrid segavõistkondade arvestuses. Ühtlasi arvestatakse
segavõistkondade saavutatud kohti sellel võistlusel Tartumaa 2013. aasta Sügismängude üldvõitja
selgitamisel. Sügismängude üldvõitja selgitatakse omavalitsusüksuste vahel s.t. omavalitsuse
territooriumil asuv kool, klubi või firma toob võistkondlikult punktid omavalitsusele kuid arvesse läheb
vaid kõrgema koha saavutanud võistkond.
Mandaat
Mandaat antakse enne võistlusi võistluspaigas kell 9.30 – 9.45. Mandaat antakse võistkondadele,
kellelt on õigeaegselt laekunud registreerimisleht ja kes on ära tasunud osavõtumaksu. Osavõtumaks
võistkonna kohta on 35 eurot. Osavõtutasu tasuda:
Tartu Maaspordiliit 10102001450000 SEB, vajadusel saab arve küsida Tartu Maaspordiliidust, telefon
7370 999, e-post info@tmsl.ee
Võistkonnad
Platsil 5 mängijat, neist 2 naismängijat (lisaks kuni 1 varumängija). Võistkonna organisatsioonilist
kuuluvust ei piiritleta.
Registreerunud on 6 võistkonda – Alatskivi vald I, Alatskivi vald II, Tähtvere vald, Tähtvere valla Rõhu
küla, Ülenurme vald, Põlva Uued
Kohtunikud
Igast võistkonnast peab olema välja pandud üks punktilugeja.
Kohtunike tegevuse aluseks on EEIL poolt kinnitatud Indiaca reeglid.
Võistluste süsteem
Registreerunud võistkonnad jagatakse tugevuse järgi kahte alagruppi. Alagrupis mängivad kõik
võistkonnad omavahel läbi.
Kõik mängud mängitakse kahegeimilistena, geim kuni 21 punktini. Geimi võit fikseeritakse ka
ühepunktilise vahega.
Geimides saadud punktid liidetakse ja enam punkte saanud võistkond saab 2 võidupunkti.
Võrdse punktide summa puhul saavad mõlemad võistkonnad tabelisse 1-e võidupunkti.
Paremusjärjestuse selgitamiseks alagruppides kasutatakse järgmisi kriteeriume olulisuse alanevas
järjekorras (st kui olulisem kriteerium on piisav paremuse selgitamiseks, siis vähemtähtsamaid ei
arvestata):
1) Võidupunktid
2) Omavahelise mängu tulemus - võidetud ja kaotatud mängupunktide suhe
3) Kõikide alagrupimängude tulemused - võidetud ja kaotatud mängupunktide suhe
Alagruppide tulemuste põhjal toimuvad vahemängud, selgitamaks, kes pääsevad kolme parima
võistkonna turniirile.
Alagrupis A esimese koha saanud võistkond kohtub alagrupis B kolmanda koha saanud
võistkonnaga, Alagruppides teise koha saanud võistkonnad kohtuvad omavahel ja alagrupis A
kolmanda koha saanud võistkond kohtub alagrupis B esimese koha saanud võistkonnaga.

Kõik mängud mängitakse kahegeimilistena, geim kuni 21 punktini. Geimi võit fikseeritakse ka
ühepunktilise vahega.
Geimides saadud punktid liidetakse ja enam punkte saanud võistkond pääseb kolme parima
võistkonna turniirile.
Vahemängude kaotajad jäävad jagama kohti 4 kuni 6.
Kolme parima võistkonna turniiril mängivad kõik võistkonnad omavahel läbi.
Kõik mängud mängitakse kahegeimilistena, geim kuni 21 punktini. Geimi võit fikseeritakse ka
ühepunktilise vahega.
Geimides saadud punktid liidetakse ja enam punkte saanud võistkond saab 2 võidupunkti.
Võrdse punktide summa puhul saavad mõlemad võistkonnad tabelisse 1-e võidupunkti.
Paremusjärjestuse selgitamiseks kasutatakse järgmisi kriteeriume olulisuse alanevas järjekorras (st
kui olulisem kriteerium on piisav paremuse selgitamiseks, siis vähemtähtsamaid ei arvestata):
4) Võidupunktid
5) Omavahelise mängu tulemus - võidetud ja kaotatud mängupunktide suhe
6) Kõikide alagrupimängude tulemused - võidetud ja kaotatud mängupunktide suhe
Autasustamine
Kolm esimest kohta saavutanud võistkondade mängijatele antakse medalid ja diplomid ning esikoha
saavutanud võistkond pälvib Tartumaa meistri tiitlid indiacas.
Korraldaja Tartumaa Spordiliit e-post: info@tmsl.ee Telefon: 7370 999

