JÄRVAMAA 2021. AASTA VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED TUNIIRIBRIDŽIS
Meistrivõistluste juhend
1. Järvamaa võistkondlike meistrivõitlusi turniiribridžis korraldab Järvamaa Bridžiselts. Eesmärk on
selgitada välja Järvamaa parim bridžimängijate võistkond. Meistrivõistlused on lahtised, et suurendada
konkurentsi.
2. Meistrivõistlused algavad meistrivõistluste aastanumbrile eelneva kalendriaasta oktoobrikuu viimasel
kolmapäeval, st 28. oktoobril 2020.a. Osalemiseks peab registreeruma hiljemalt 21.oktoobril.
3. Meistrivõistluste mängupäevadeks on üldjuhul oktoobri, novembri, jaanuari, veebruari, märtsi, aprilli
ja mai viimane kolmapäev.
4. Meistrivõistlustel osalemiseks võib registreerida kuni 6 mängijat. Mängija võib osaleda vaid ühe
võistkonna kooseisus.
5. Meistrivõistluste matšide algus on „Kreisi trahter“ Rüütli 2, Paide, kell 18.00. Ühel mängupäeval
mängitakse üks matš. Mängimata matš tuleb ära mängida enne järgmist vooru.
6. Kõik võistkonnad mängivad omavahel ühe 24-jaotuselise matši. Matši lõpptulemus selgitatakse
võistkondade kogutud rahvusvaheliste matšipunktide (IMP) summade vahe järgi 20- punktilise
võidupunktide skaala alusel. Loobumisvõit kantakse tabelisse tulemusena 13:0. Järvamaa meistriks
loetakse võistkond, kes on võitnud kõik matšid. Sellise võistkonna puudumise korral loetakse võitnuks
enim võidupunkte kogunud võistkond. Punktide võrdsuse korral otsustab omavahelise matši tulemus ja
selle võrdsuse korral peetakse 24- jaotuseline lisamatš. Ülejäänud kohtade selgitamiseks järjestatakse
võistkonnad võidupunktide alusel.
7. Meistrivõistluste kolme parema võistkonna kuni 6 liiget autasustatakse medalite ja meenetega.
8. Järvamaa meistrivõistluste tulemus selgitatakse võitkondade vahel, kus vähemalt pooled
mängijad elavad, õpivad või töötavad Järvamaal või on Järvamaa spordiklubide liikmed.
9. Meistrivõistluste ajal tekkinud vaidlusküsimustes võtab vastu otsuse kohtunik Ülis Riisalu, tema
puudumisel abikohtunik Jaan Pärna. Protestide osas langetab otsuse apellatsioonikomitee kooseisus
Endel Küttis, Tõnu Kärssin, Rein Haavala.
10.
Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega
väljasta neid kolmandatele osapooltele.
11.
Korraldaja vastutab vaid enda poolt väljastatud või oma ametlikus infokanalis
(https://bridge.ee/jarvamaa ) avaldatud info õigsuse eest.
12.
Registreerudes ja stardimaksu tasudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja korraldaja pakutud
tingimustega.
13.
Korraldajal on õigus osaleja diskvalifitseerida, kui ta ei täida spordisündmuse reegleid, segab
osalejaid või takistab mõnel muul viisil spordisündmuse korraldamist.
14.
Kõik tulemused ja pildid on avalikud ning avaldatakse www.jarvasport.ee
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