
 

 
 
 

REGLEMENT 
 
 
VÕISTLUSE TÜÜP: 
Võistlus on individuaalne, meestel ja naistel on eraldi arvestus. 
Võistlus kuulub EVML reitingusüsteemi. Võistlusel järgitakse EVML võistlusmäärusi. 
 
Võistlus on ümberviskamisega, maksimaalselt saab eelregistreerida 2 vahetust, vabade 
kohtade olemasolul saab kohapeal ka rohkem mängida, kuid eesõigus on nendel, kes pole 
veel 2 vahetust mänginud. 
 
KOROONAVIIRUSE SEONDUVAD ASJAOLUD: 
Vastavalt Eesti Vabariigi valitsuse korraldustele võistluse toimumise hetkel.  
 

 
TOIMUMISE AEG JA KOHT: 
Toimumise koht: Funbowling, Võru 55F, Tartu 
Toimumise aeg: 02.03.2022 – 06.03.2022 
 
AJAKAVA: 
02.03.2022 – Kolmapäev 
12:00 – 1.vahetus 
14:30 – 2.vahetus 
17:00 – 3.vahetus 
 
03.03.2022 – Neljapäev 
12:00 – 4.vahetus 
14:30 – 5.vahetus 
17:00 – 6.vahetus 
19:30 – 7.vahetus 
 
04.03.2022 – Reede 
12:00 – 8.vahetus 
14:30 – 9.vahetus 
17:00 – 10.vahetus 
19:30 – 11.vahetus 

 
 
05.03.2022 – Laupäev 
10:00 – 12.vahetus 
12:45 – 13.vahetus 
15:30 – 14.vahetus 
18:15 – 15.vahetus 
20:30 – Desperado 
 
 
06.03.2022 – Pühapäev 
9:00 – Meeste vahevoor 
12:00 – Veerandfinaalid 
13:00 – Poolfinaalid  
13:40 – Superfinaalid ja pronksimängud  
15:30 – Autasustamine 

 
 
OSALEMISTASUD JA OSALEMISÕIGUS: 
Osalemisõigus on kõigil, kes tunnistavad käesolevat reglementi. 
Osalustasu EVML liikmetele on 40€, ümberviskamine 35€,  
mitte EVML liikmetele 45€, ümberviskamine 40€. 
Kõikidele juunioridele on osalustasu 25€, ümberviskamine 20€. 
Desperaadovoor 20€ 



 

REGISTREERIMINE: 
Registreerimine toimub meili teel – carl@sportbowlingbaltic.com või Facebook Messengeri 
kaudu (Carl-Johannes Kinnunen) 
 
 
 
ÕLITUS 
Õlitus toimub enne igat kvalifikatsiooni vooru, enne vahevooru, enne veerandfinaali. 
Õlitusprofiil avaldatakse hiljemalt 2 nädalat enne esimese eelvooru algust. 
 
 
 
KVALIFIKATSIOON: 
Kvalifikatsiooni voorus mängitakse 6 sarja euroopa mänguviisis, liikumine peale igat mängu 
1 rada paremale. Harjutusaeg on 10 minutit algusrajal. Eelvooru punkte finaalvoorudesse 
kaasa ei võeta. Jätkama pääseb 15 paremat. Naiste hulgas pääseb eelvoorust jätkama 7 
paremat naismängijat. 
 
 
 
DESPERAADOVOOR: 
Desperaadovoor toimub koheselt peale viimase eelvooru lõppemist. Desperaadovoorus 
mängitakse üks mäng ja jätkama pääseb parim tulemus (Meeste ja naiste hulgas eraldi). 
Harjutusaeg 5 minutit algusrajal. 
 
 
 
FINAALVOORUD: 
Finaalvoorudesse pääseb meeste hulgas kokku 16 mängijat: 

1. 15 paremat eelvooru üldtabelist 
2. 1 desperaadovoorust 

 
Finaalvoorudesse pääseb naiste hulgas kokku 8 mängijat: 

1. 7 paremat eelvooru üldtabelist 
2. 1 desperaadovoorust 

 
 
 
 
1. VAHEVOOR MEESTELE (rajad 1 – 6) 
Mängivad eelvooru üldtabeli kohad 5-15 ja parim desperaadovoorust. 
Rajaasetused vastavalt eelvooru tulemustele. 
 
Mängitakse 6 sarja, euroopa mänguviisis. Liikumine peale ühte mängu 1 rada paremale. 
Harjutusaeg on 10 minutit algus rajal. Jätkama pääseb 4 paremat mängijat. 
 
 



 

2. VEERANDFINAAL (rajad 1 – 6 mehed) (rajad 7-10 naised) match-play 
Asetused jagatakse vastavalt eelnevatele tulemustele. Need asetused säilivad kuni võistluse 
lõpuni. Mängitakse euroopa süsteemis. 
Meeste hulgas saavad esimesed neli mängijat oma asetuse eelvooru alusel ning järgnevad 
neli vastavalt vahevoorule.  
Naiste hulgas saavad mängijad asetused vastavalt eelvooru tulemustele. 
 
Veerandfinaalis kohtuvad omavahel 1 vs 1 matšides mängijad vastavalt eelnevalt saavutatud 
asetustele. (1. vs 8. ; 2. vs 7. ; 3. vs. 6. ; 4. vs 5.) 
 
Veerandfinaalides mängitakse kahe võiduni. Harjutusaeg algusrajal 10 minutit. 
 
 
 
3. POOLFINAAL (Meestel rajad 1-2 ja 5-6) (Naistel rajad 7-8 ja 9-10) 
Poolfinaalis mängivad veerandfinaalide võitjad. 
 
Poolfinaalis kohtuvad omavahel 1 vs 1 matšides mängijad vastavalt asetustele, tugevaim 
mängib nõrgimaga. Mängitakse ameerika süsteemis. 
 
Poolfinaalides mängitakse ühe võiduni. Harjutusaeg algusrajal 5 minutit. 
 
 
 
4. SUPERFINAAL ja PRONKSIMÄNG (Rajad 3 ja 4, TV-finaal) 
Superfinaalis mängivad poolfinaalide võitjad. Pronksimängus mängivad poolfinaalid 
kaotajad. Mängitakse ameerika süsteemis. Superfinaal ja pronksimängud toimuvad kõik 3. ja 
4. rajal.  
 
Superfinaalid ja pronksimängud mängitakse ühe võiduni. Harjutusaeg algusrajapaaril 5 
minutit. 
 
 
 
TASAPUNKTISEISUDE LAHENDAMINE: 
Eelvoorudes ja vahevoorus loeb parim viimane mäng (puhas tulemus), seejärel eelviimane, 
jne. Kõikide parameetrite võrdsuse korral otsustab paremuse loos. 
 
Desperaados, veerandfinaalis, poolfinaalis, superfinaalis ja pronksimängus visatakse 
täislauda kuni võitja selgumiseni. 
 
 
 
PEAKOHTUNIK 
Võistluse peakohtunik on Carl Kinnunen, kes vajadusel määrab abikohtunikud. Kohtunikul 
on õigus reglemendis vajadusel muudatusi teha.  
 



 

 
 
AUTASUSTAMINE: 
 
Mehed 
1. koht – 250€ 
2. koht – 150€ 
3. koht – 100€ 
4. koht – 50€ 
 
Naised 
1. koht – 150€ 
2. koht – 100€ 
3. koht – 75€ 
4. koht – 50€ 
 
B- ja C-klassi, naiste ja juunioride auhinnad on mitterahalised. 
 
 
 
 
VÕISTLUSE AMETLIK MAJUTUS  
 
 
 
 
 
Ühene tuba – 42 €  
Ühene superior tuba – 57€ 
 
Kahene tuba – 57€ 
Kahene superior tuba – 68€ 
 
Kõik hinnad sisaldavad hommikusööki ja hommikusauna. 
 
Broneerimisel kasutage koodi „Bowling 2022“ 
 
Hotelli koduleht: https://www.tartuhotell.ee/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


