
Tartumaa kabe meistrivõistluste üldjuhend 2023 

 

1. Eesmärk. 

Populariseerida kabemängu maakonnas, pakkuda võistlemisvõimalusi, selgitada välja paremad 

individuaalmängijad. 

2. Organiseerimine. 

Võistlused organiseerib ja viib läbi Tartumaa Spordiliit koostöös Elva Valla Mõttemängude Klubi ja 

Tartu Kaleviga. Viimased kaks kindlustavad võistluste tehnilise läbiviimise. 

3. Programm. 

Maakonna meistrivõistlused korraldatakse neljal korral: 

12. veebruar - Tartumaa meistrivõistlused 64-r kabes 

11. märts - Tartumaa meistrivõistlused 100-r kabes 

12.august - Tartumaa meistrivõistlused brasiilia kabes 

2.-3.september - Tartumaa meistrivõistlused 64-r ja 100-r välkkabes 

Maakonna meistrivõistlused viiakse läbi Tartus ja Elvas, asukoht täpsustatakse enne võistlusi ja 

tehakse vastav märge võistluskalendrisse. Kõik võistlused algavad kell 11. 

4. Osavõtjad ja võistlussüsteem. 

Meistrivõistlused on lahtised ja neist võivad osa võtta kõik soovijad. Eelregistreerida saab interneti 

lingi kaudu Registreerimine või tel 55515737 või võistluspäeval kohapeal (registreerimine lõpeb kl 

10.45). Kohapeal registreerimisel lisandub osavõtutasu 5 eurot! 

Maakonna meistrivõistluste paremusjärjestuse selgitamisel osalevad Tartumaal elavad, töötavad 

või õppivad kabetajad ning Tartumaa spordiklubide liikmed. 

A-turniiril saavad osaleda mehed, naised ja noored sünd 2011 ja varem ja neil on ühine arvestus, 

mängitakse ühisel turniiril. B-turniiril saavad osaleda noored, kes on sündinud 2012 ja hiljem. Poistel 

ja tüdrukutel on ühine arvestus. 

4.1. 64-r kabet mängitakse kuni 8 osavõtjaga ringsüsteemis ning üle 9 osavõtjaga 7 vooru šveitsi 

süsteemis ajakontrolliga 15 min + 5 sek partiile. 

4.2. Brasiilia kabes mängitakse klassikalist kabet kuni 8 osavõtjaga ringsüsteemis, üle 9 osavõtjaga 

7 vooru šveitsi süsteemis ajakontrolliga 10 min + 5 sek käigule. 

4.3. 100-r kabes mängitakse kuni 8 osavõtjaga ringsüsteemis, üle 9 osavõtjaga 7 vooru šveitsi 

süsteemis ajakontrolliga 20 min + 5 sek käigule. 

4.4. 64-r välkkabes mängitakse klassikalist kabet ringsüsteemis ajakontrolliga 3 min + 2 sek käigule. 

4.5. 100-r välkkabes mängitakse ringsüsteemis ajakontrolliga 5 min + 3 sek käigule. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4fBEe9QVIleTz9fXiRTVXhkF8kpxe7-ex-g9XgPyJVY1bNg/viewform


5. Paremusjärjestuse selgitamine punktide võrdsuse korral. 

a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta - Reduced Solkoff (-1, -2 ...), (ainult 

šveitsi süsteemis) 

b) suurem võitude (matšivõitude - mikromatšide korral) arv 

c) omavaheline kohtumine 

d) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu. 

6. Autasustamine. 

Nii A- kui ka B-turniiril  autasustatakse üldkokkuvõttes kolme paremat kabetajat medaliga. Tartumaa 

meistrivõistluste arvestuses autasustatakse medalitega: 

3 parimat meest 

3 parimat naist 

3 parimat poissi (sünd 2006 - 2011) 

3 parimat tüdrukut (sünd 2006 - 2011) 

3 parimat poissi (sünd 2012 ja hiljem)  

3 parimat tüdrukut (sünd 2012 ja hiljem)  

Tartumaa meistritele eriauhind.  

7. Üldiselt. 

Peakohtunikul on vajadusel õigus muuta voorude arvu ja ajakontrolli vastavalt mängijate arvule. 

Käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab peakohtunik koos Tartumaa Spordiliiduga. 

Võistlustulemused ja fotod on avalikud. 

 

Tartumaa Spordiliit 


