JÄRVAMAA 2022. ASTA MEISTRIVÕISTLUSED PAARIDELE TUNIIRIBRIDŽIS
Meistrivõistluste juhend.
1. Järvamaa meistrivõitlusi paaridele turniiribridžis korraldab Järvamaa Bridžiselts.
Eesmärk on selgitada välja Järvamaa parim paar bridžimängus. Meistrivõistlused on
lahtised, et suurendada konkurentsi.
2. Meistrivõistlused algavad jooksva aasta jaanuaris . Osalemiseks peab registreeruma
hiljemalt esimeseks vooruks.
3. Meistrivõistluste mängupäevaks on kolmapäev jooksva aasta jaanuar kuni aprill.
4. Meistrivõistlustel osalemiseks peab registreerima 2 mängijat (võistluste paar).
Asendusmängijat võib kasutada kuni kahes voorus.
5. Meistrivõistluste esimese vooru algus on „Kreisi trahter“ Rüütli 2, Paide, kell 18 00.
6. Võistlus toimub kahes osas: mängitakse 5 vooru maksimumtulemusele, millest arvesse
läheb 4 paremat ja 5 vooru keskmisele tulemusele, millest arvesse läheb 4 paremat.
Mõlemas osas tehakse kokkuvõte ja selgitatakse paremusjärjestus.
Osa paremusjärjestuse saamiseks liidetakse osa 4 parema vooru tulemused. Mõlemas
osas saab võistlev paar kohapunkte: viimase tulemusega paar saab 2 punkti, vahetult
eelneva tulemusega paar 1 punkti rohkem ja nii kuni esikohani. 1 kohapunkti saab ,
kui on osa võetud vähemalt 3 voorust.
7. Lõppjärjestus selgitatakse kohapunktide summeerimise alusel, suurema kohapunktide
summa saaja on võitja. Võrdsete punktide korral lähevad arvesse voorudes saavutatud
parimad kohad, nende võrdsuse korral parem tulemus maxile mängitud osas.
8. Voorude ajal tekkinud vaidlusküsimustes võtab vastu otsuse kohtunik Jaan Pärna või
Ülis Riisalu. Protestide osas langetab otsuse apellatsioonikomitee kooseisus Endel
Küttis, Tõnu Kärssin, Rein Haavala.
9. Meistrivõistluste kolme paremat paari autasustatakse medalite ja meenetega.
10. Järvamaa meistrivõistluste tulemus selgitatakse paaride vahel, kus vähemalt üks
mängija elab, õpib või töötab Järvamaal või on Järvamaa spordiklubi liige.
11. Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest
ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
12. Korraldaja vastutab vaid enda poolt väljastatud või oma ametlikus infokanalis
(https://bridge.ee/jarvamaa ) avaldatud info õigsuse eest.
13. Registreerudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja korraldaja pakutud tingimustega.
14. Korraldajal on õigus osaleja diskvalifitseerida, kui ta ei täida spordisündmuse reegleid,
segab osalejaid või takistab mõnel muul viisil spordisündmuse korraldamist.

