
 

JÄRVAMAA BRIDŽITURNIIR „SUVEÄSS 2023“ 

Juhend 

1. Järvamaa bridžiturniiri „Suveäss 2023“korraldab Järvamaa Bridžiselts. 

2. Eesmärk. Äratada huvi tervislikumate eluviiside vastu. Edukaks bridži harrastamiseks 

on oluline hea füüsiline vorm: mens sana in corpore sano , terves kehas terve vaim. 

Bridž on sotsiaalne mäng, kus inimese vanus, töökoht või sugu ei oma tähtsust. Bridž 

pakub inimestele mõnusat äraolemist ja vaheldust. Bridž hoiab mälu erksana ja 

arendab loogilist mõtlemist. Kuna turniirid on lahtised siis tihti võtavad sellest osa ka 

teiste naabermaakondade bridžimängijad, et saada juurde kogemusi 

3. Turniir toimub võistluste sarjana 2023.a suveperioodil maist kuni augustini. Võistluste 

tulemus arvestatakse individuaalselt.  

4. Voorus osalemiseks peab registreeruma iga võistluse (vooru) alguseks 2 mängijat 

(võistluste paar). 

5. Voorud toimuvad „Kreisi trahter“ Rüütli 2, Paide, kell 18 00.  

6. Võistlus toimub kahes osas: mängitakse voorud maksimumtulemusele, millest arvesse 

läheb 3 paremat ja voorud keskmisele tulemusele, millest arvesse läheb 3 paremat. 

Mõlemas osas tehakse kokkuvõte ja selgitatakse paremusjärjestus.  

Osa paremusjärjestuse saamiseks liidetakse osa 3 parema vooru tulemused. Mõlemas 

osas saab võistlev paar kohapunkte: Esimese tulemusega paar saab 20 punkti, vahetult 

järgneva tulemusega paar 1 punkti vähem ja nii kuni 0 punktini. Saadud kohapunktid 

arvestatakse mõlemale paari liikmele. 

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. Turniiri kuute paremat võistlejat autasustatakse meenetega. 

10. Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest 

ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.  

11. Kõik tulemused ja pildid on avalikud ning avaldatakse www.jarvasport.ee  ja/või 

korraldaja kodulehel. 

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.  
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