
 

 

Funbowling TARTU OPEN 2023 
reglement 

 
 
 
 
VÕISTLUSE TÜÜP:  
Võistlus on individuaalne. Meestel ja naistel on ühine arvestus (Naistele lisandub 10 
punkti hcp sarja kohta).  Maksimaalne tulemus koos hcp’ga on 300. 
 
Võistlus kuulub EVML reitingusüsteemi. Võistlusel järgitakse EVML võistlusmäärusi. 
Võistlus on ümberviskamisega, maksimaalselt saab eelregistreerida 2 vahetust, vabade 
kohtade olemasolul saab ka rohkem mängida, kuid eesõigus on nendel, kes pole veel 
kahte eelvooru sooritust teinud.  
 
TOIMUMISE AEG JA KOHT:  
Toimumise koht: Funbowling, Võru 55F, Tartu   
Toimumise aeg: 24.03. - 26.03.2023  
 
OSALEMISTASUD JA OSALEMISÕIGUS:  
Osalemisõigus on kõigil, kes tunnistavad käesolevat reglementi.  
Osalustasu EVML liikmetele on 50€, ümberviskamine 50€, mitte EVML liikmetele 55€, 
ümberviskamine 55€.  
Kõikidele juunioridele on osalustasu 40€, ümberviskamine 40€.  
Desperaadovoor on kõigile võrdselt 25€  
 
REGISTREERIMINE:  
Registreerimine toimub meili teel – siim@sportbowlingbaltic.com või Facebook 
Messengeri kaudu (Siim Henrik Saar või Kristofer Saarm)  
 
ÕLITUS  
Õlitus toimub enne igat kvalifikatsiooni vooru, enne vahevooru, enne veerandfinaali. 
Õlitusprofiil avaldatakse hiljemalt 2 nädalat enne esimese eelvooru algust.  
 
  



 

 

KVALIFIKATSIOON:  
Kvalifikatsioonis mängitakse 5 sarja euroopa mänguviisis. Liikumine peale igat sarja üks 
rada paremale. Harjutusaeg on 10 minutit alustamise rajal. Eelvooru punkte 
finaalvoorudesse kaasa ei võeta. Jätkama pääseb 20 paremat mängijat, 1 juunior, kes 
ei kvalifitseerunud üldtabeli alusel ja üks naine, kes ei kvalifitseerunud üldtabeli alusel.  
 
Juunioriks loetakse mängija, kes on sündinud 01.09.2004 või hiljem. 
 
DESPERAADOVOOR:  
Desperadovoor toimub koheselt peale viimase eelvooru lõppemist. Desperadovoorus 
mängitakse üks sari ja jätkama pääseb parim tulemus meeste hulgas ja parim tulemus 
naiste hulgas. Desperaadovoor mängitakse euroopa mänguviisis. Harjutusaeg 5 minutit 
alustamise rajal. Enne desperaadovooru õlitust ei toimu. Desperaadovooru punkte 
finaalvoorudesse kaasa ei võeta. 
 
FINAALVOORUD:  
Finaalvoorudesse pääseb 24 mängijat järgneva pingerea alusel: 

1. Kohad 1-20 üldtabeli alusel 
2. Parim naine, kes ei kvalifitseerunud üldtabeli alusel 
3. Parim juunior, kes ei kvalifitseerunud üldtabeli alusel 
4. Parim mees ja parim naine desperaadovoorust 

 
Finaalvoorud algavad vahevooruga, mis jaguneb kaheks eraldi grupiks. Tulemustabel 
on ühine ning jätkama pääseb 12 paremat. Finaalvoorud algavad nullist, st. eelvoorude 
punkte kaasa ei võeta. 
 
VAHEVOOR 1. grupp (rajad 1 – 6) 9.00 algab  
Mängivad eelvooru üldtabeli kohad 13-20, parim naine ja juunior, kes ei kvalifitseerunud 
üldtabli alusel ja parim mees ja naine desperaadovoorust. Rajaasetus vastavalt 
eelvooru tulemustele.  
Mängitakse 6 sarja, euroopa mänguviisis. Liikumine peale ühte sarja üks rada 
paremale. Harjutusaeg on 10 minutit alustamise rajal. Eelvoorude punkte kaasa ei 
võeta.  
  
VAHEVOOR 2. grupp (rajad 1-6) 11.30 algab  
Mängivad eelvooru üldtabeli kohad 1-12. Rajaasetused vastavalt eelvooru tulemustele.  
Mängitakse 6 sarja, euroopa mänguviisis. Liikumine peale ühte sarja üks rada 
paremale. Harjutusaeg on 10 minutit alustamise rajal. Eelvoorude punkte kaasa ei 
võeta. 
 



 

 

FINAALIDE 1.RING 14.00 algab  
Mängivad vahevooru 12 paremat. Eelmise ringi punkte kaasa ei võeta. Rajaasetused 
vastavalt vahevooru tulemustele. Mängitakse 6 sarja, euroopa mänuviisis. Liikumine 
peale ühte mängu üks rada paremale. Harjutusaeg on 5 minutit alustamise rajal.  
     
VEERANDFINAAL (rajad 1 – 6 ) match-play 16.30 algab  
Asetused jagatakse vastavalt eelneva ringi tulemustele. Need asetused säilivad kuni 
võistluse lõpuni. Mängitakse ameerika süsteemis. 
Veerandfinaalis kohtuvad omavahel 1 vs 1 matšides mängijad vastavalt eelnevalt 
saavutatud asetustele finaalide 1.ringist. (1. vs 8. ; 2. vs 7. ; 3. vs. 6. ; 4. vs 5.)  
Veerandfinaalides mängitakse kahe võiduni. Harjutusaeg 10 minutit. 
  
4. POOLFINAAL (rajad 1-2 ja 5-6)   
Poolfinaalis mängivad veerandfinaalide võitjad.  
Poolfinaalis kohtuvad omavahel 1 vs 1 matšides mängijad vastavalt asetustele, 
tugevaim mängib nõrgimaga. Mängitakse ameerika süsteemis.  
Poolfinaalides mängitakse kahe võiduni. Harjutusaeg  5 minutit. 
 
5. SUPERFINAAL ja PRONKSIMÄNG (Rajad 3 ja 4)  
Superfinaalis mängivad poolfinaalide võitjad. Pronksimängus mängivad poolfinaalide 
kaotajad. Mängitakse ameerika süsteemis. Superfinaal ja pronksimäng toimuvad 3. ja 4. 
rajal.  
Superfinaalid ja pronksimängud mängitakse ühe võiduni. Harjutusaeg 5 minutit. 
 
TASAPUNKTISEISUDE LAHENDAMINE:  
Eelvoorudes, vahevoorus ja finaalide 1.ringis loeb parim viimane mäng (koos hcp’ga), 
seejärel eelviimane, jne. Kõikide parameetrite võrdsuse korral otsustab paremuse loos.  
 
Desperaados, veerandfinaalis, poolfinaalis, superfinaalis ja pronksimängus visatakse 
täislauda kuni võitja selgumiseni.  
 
PEAKOHTUNIK  
Võistluse peakohtunikud on Siim Henrik Saar ja Kristofer Saarm, kes vajadusel 
määravad abikohtunikud. Kohtunikul on õigus reglemendis vajadusel muudatusi teha. 
    
AUTASUSTAMINE:  
 
Auhinnafond minimaalselt 460€. 
 
Võistlus- ja vanuseklasside parimaid autasustatakse meenetega. 
  



 

 

TELE OTSEÜLEKANNE 
Alates finaalide 1.ringist toimib sport.television.ee vahendusel võistluse otseülekanne. 
 
 
VÕISTLUSE AMETLIK MAJUTUS – HOTELL TARTU 
 
Ühene tuba – 46 €  
Ühene superior tuba – 63€ 
  
Kahene tuba – 61€  
Kahene superior tuba – 75€  
 
Kõik hinnad sisaldavad hommikusööki ja hommikusauna.  
 
Hotelli koduleht: https://www.tartuhotell.ee/  
 
Broneeringuid saab teha: 

• Helistades +372 731 4300 
• Emaili teel  sales@tartuhotell.ee 

 
 

 
Broneerimisel kasutage sooduskoodi „BOWLING”   
 
 
 
  


