
                            Eesti  Spordiselts Kalev 2022 a lahtised meistrivõistlused.   
     
                                                  KOROONA võistlusjuhend 

 
Eesti Spordiselts Kalev lahtised meistrivõistlused  

noortele, täiskasvanutele ja veteranidele  
20. august – 21. augustil 2022.  a Valtu Spordimajas, Raplamaal. 

 
Eesmärk ja ülesanne:  anda võimalus kogu Eesti koroonahuvilistel kohtuda võistluslaua taga ja oskusi 
ning kogemusi demonstreerida, selgitada ESS Kalev meistrid, ka noored ja veteranid. 
Osavõtjad:   
Osavõtjate arvu ei piirata, kuid soovitav alates 11.eluaastast, kes austavad ja täidavad võistlusmäärusi ja on 
tasunud osavõtumaksu täiskasvanud 5 eurot ja noormängijad osalustasuta.  
Korraldajal on õigus teha erisoodustusi. Paarismängud 10 eurot/paar.  
Eraldi arvestus üksikmängudes noored (2004.a. ja hiljem sünd.); naisveteranid üle 65 a (1957 a ja varem 
sünd.) ja meesveteranid üle 70 a (1952 a ja varem sünd.). Iga võistleja vastutab ise oma tervise eest.   
Programm ja läbiviimise süsteem 
Võistlused korraldavad Eesti Spordiselts Kalev ja Eesti Koroonamänguliit, peakorraldaja Kalju Kalda, 
Guido Trees, koos kohtunikekoguga. 
Võistlused viiakse läbi Eestis 1995.a. kinnitatud rahvusvaheliste võistlusmääruste järgi.  
Registreerimine ja loosimine toimub k 9.40- 10.00 Valtu Spordimajas. 
Toitlustamine (pärastlõunane supp) tuleb tellida koos eelregistreerumisega hiljemalt 15.08.2022.a.  
Üksikmängud  20.08.2022. a, algus  kell 10.10; mehed ja noormehed, naised ja neiud mängivad koos,  
7-9 vooru śveitsi süsteemis, neli geimi (4:0, 3:1, 2:2), iga geimivõit annab punkti.  
Segapaarismäng ja üksinda paarismäng, algus ca 15, peale üksikmängu lõppu. 
Paarismängud  21.08.2022. a, nais- ja meespaarismängud, algus  kell 10.00;  
Peakorraldaja otsustab sõltuvalt paaride arvust voorude arvust; kõik paarid mängivad koos.  
Autasustamine on nais- ja meespaaridele. 
Võistlejate vahelise paremusjärjestuse määrab omavahelistes kohtumistes kogutud punktide üldsumma. 
Üldsumma võrdsuse punktide korral arvestatakse Šveitsi süsteemi korral koefitsiente: Bucholz, Berger,  
progresseeruv. Ringsüsteemi korral on esmatähtis omavaheline mäng(ud), geimide vahe ja Bergeri koef. 
Võistkondlikku arvestusse läheb üksikmängudest 6 parema võistleja (vanuseklassides) tulemused:  
 igas üksikmängu võistlusklassis saab I koht 15 punkti, II koht 14, III 13 jne. Võistkondlikult on 
punktivõrdsuse korral parem võistkond (maakond), kellel on enam vanuseklassides I, II, III jne kohti. 
Inventar: 
Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus. 
Läbiviija poolt on mängudeks vajalik inventar ja laudade määrdeks boorhape. 
 
AUTASUSTAMINE:  
Eesti Spordiselts Kalev autasustab üksikmängudes kolme naist ja meest (vanusest sõltumata!) SS 
Kalev diplomi, medali ning võitjaid mälestusesemega. Eesti Spordiselts Kalev autasustab 
üksikmängudes kolme paremat neidu ja noormeest medali ja diplomiga. 
EKML autasustab parimat naisveterani (60+ a) ja meesveterani (70+ a) üksikmängudes ning kolme paremat 
naispaari-, meespaari- ja segapaarismängijaid diplomite ja medalitega.  
Võitja võistkonda (maakonda) autasustatakse Spordiselts Kalev poolt karikaga ja kolme paremat 
võistkonda diplomiga.  
Võistluste korraldamisega seotud kulud kannab Spordiselts Kalev  ja Eesti Koroonamänguliit 
osavõtumaksudest. Osavõtjate muud kulud kannab lähetav klubi. 



ÜLDISELT: 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu, tuginedes võistlusmäärustele.        
Peakohtunik  ja abikorraldaja: Guido Trees, EKML juhatuse liige, Peningi KMK, 5278 829.          
 
Lisa 1.  
väljavõtted võistluse korraldamise korrast: http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2019/10/Kalevi-
lahtiste-meistriv%C3%B5istluste-korraldamise-KORD.pdf 
 
ESS KALEV PÕHIEESMÄRGID:   
 Tervete, võimekate ja väärikate Eesti Vabariigi kodanike kasvatamine. 
  Seltsi ühistegevuse koordineerimine, liikmete huvide ja õiguste kaitsmine. 
  Spordi- ja liikumisharrastuse toetamine, arendamine ning propageerimine. 
  Spordimeisterlikkuse arendamine ja selleks vajalike tingimuste loomine. 
  ESS Kalev väärtuste kandmine ja hoidmine. 
 
MISSIOON  
Eesti Spordiseltsi Kalev missiooniks on isamaalis-aateline sportlik kasvatus, mis järgib ausa mängu reegleid, aidates kaasa 
tervisesporti ja tervislikke eluviise toetavale arengule, mille krooniks on elurõõmus inimene, terve pere ja toetav kogukond.  
 
1.4.3. Võistluste juhendis tuleb ära näidata:  
a. Võistluse nimi: Kalevi lahtised MV  
b. eesmärk ja ülesanne  
c. läbiviimise aeg, koht ja ajakava;  
d. peakorraldaja, kontaktisikud ja nende andmed (peakohtunik, vajadusel kohtunike kogu, jne);.......... 
e. võistlussüsteem, reeglid, võistlusalad, võistlusklassid, kaalukategooriad; kas saab osaleda väljaspool arvestust ja mis 
tingimustel;  
f. majandaine (stardimaksud);  
g. registreerimise tähtaeg ja viis;  
h. võitjate selgitamine ja autasustamine  
i. osalemist piiravad tingimused; 
j. muu oluline info. 
1.5. Autasustamine  
1.5.1. Kalevi lahtiste MV võitjatiitel omistatakse erinevates vanuseklassides osalevatele sportlasele ja/või võistkonnale juhul kui 
võistlustel osalevad:  
1.5.1.1. Vähemalt 3 (kolme) erineva spordiklubi liikmed ja/või võistkonnad ning  
1.5.1.2. Vähemalt 3 (kolm) osavõtjat ja/või võistkonda ühes võistlus- või vanuseklassis, kaalukategoorias, individuaalalal vms.  
1.5.2. Läbiviija autasustab võitjaid vastavalt juhendis ära toodud tingimustel;  
1.5.3. Lisaks autasustab Eesti Spordiselts Kalev võitjaid:  
1.5.3.1.Kalevi medaliga 1.-3. koha saavutanud võistlejaid;  
1.5.3.2.Kalevi diplomiga 1.-3 koha saavutanud võistlejaid;  
1.5.3.3.Auhinnaga 1.-3. koha saavutanud võistlejaid vastavalt eelnevale kokkuleppele võistluse läbiviijaga ja võimalusel 
toetaja(te) poolt väljapandud meenete-auhindadega 
1.6. Võistluste turundamine  
Võistluste läbiviija kohustub:  
a. Presenteerima Kalevi kaubamärki kõikides võistluse trükistes (plakatid, voldikud, diplomid jne.);  
b. Kajastama võistlusi oma kodulehel ja sotsiaalmeedias, ning edastama info võistluste toimumise ja tulemuste kohta Seltsile ja 
vajadusel ka meediakanalitele;  
c. Paigaldama Kalevi reklaammaterjalid (bännerid, rannalipud, roll´upid) võistlusplatsi kõrvale tehniliselt, kujunduslikult ja 
turunduslikult parimal viisil, kuid mis samal ajal ei tohi kahjustada (segada) teiste toetajate reklaamiväljundit.  
d. Paigaldama Kalevi lahtiste MV toetajate reklaammaterjalid võistlusplatsi kõrvale tehniliselt, kujunduslikult ja turunduslikult 
parimal viisil, kuid mis samal ajal ei tohi kahjustada (segada) teiste toetajate reklaamiväljundit;  
e. Väärikalt korraldama Kalevi lahtisi MV. 
Eesti Spordiselts Kalev kohustub;  
a. Avaldama meistrivõistluste kalenderplaani ja võistluste juhendi Eesti Spordiseltsi Kalev kodulehel;  
b. Andma meistrivõistluste kohta teavet Seltsi sotsiaalmeedia kanalites;  
c. Tarnima korraldajale kokkulepitud mahus medalid ja meened;  
d. Tarnima korraldajale kokkulepitud inventari (reklaammaterjalid jne) 


