SBB Rakvere Sügis 2020
REGLEMENT
VÕISTLUSE TÜÜP:
Võistlus on individuaalne, meestel ja naistel on ühine 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.
Naistele on hcp 10 punkti sarja kohta. Naiste maksimaalne tulemus koos händikäpiga on 300
punkti.
TOIMUMISE AEG JA KOHT:
Toimumise koht: RakBowl, Võidu 19, Rakvere
Toimumise aeg: 11.09.2020 – 13.09.2020
AJAKAVA:
11.09.2020 – Reede
12.00 – 1.vahetus
14.00 – 2.vahetus
16.00 – 3.vahetus
18.00 – 4.vahetus
12.09.2020 – Laupäev
09.00 – 5.vahetus
12.15 – 6.vahetus
13.30 – 7.vahetus
15.45 – 8.vahetus
18.00 – 9.vahetus
20.15 – 10.vahetus
13.09.2020 – Pühapäev
9.00 – Finaalide 1.ring
11.45 – Finaalide 2.ring
14.30 – Finaalide 3.ring
15.30 – Finaalide 4.ring
16.10 - Autasustamine
OSALEMISTASUD JA OSALEMISÕIGUS:
Osalemisõigus on kõigil, kes tunnistavad käesolevat reglementi.
Osalustasu EVML liikmetele on 40€, ümberviskamine 40€,
mitte EVML liikmetele 45€, ümberviskamine 45€.
Rakvere Bowlinguklubi mängijatele on osalustasu 35€, ümberviskamine 35€.
Kõikidele juunioridele on osalustasu 25€, ümberviskamine 25€.

ÕLITUS
Õlitus toimub enne igat kvalifikatsiooni vooru, enne 1. finaalringi, enne 2. finaalringi ja enne
3. finaalringi.
Õlitus on ... Jalga, õlikogus on ... ml
KVALIFIKATSIOON:
Kvalifikatsiooni voorus mängitakse 5 sarja euroopa mänguviisis, liikumine peale igat mängu
1 rada paremale. Harjutusaeg on 10 minutit algusrajal. Eelvooru punkte finaalvoorudesse
kaasa ei võeta. Jätkama pääseb 16 paremat mängijat. Lisaks parim naine ja Rakvere mängija,
kes ei pääsenud üldtabeli alusel finaali
FINAALVOORUD:
Finaalvoorudesse pääseb kokku 18 mängijat:
1. 16 paremat eelvooru üldtabelist
2. 1 naismängija, kes ei kvalifikatseerunud üldtabeli alusel.
3. 1 Rakvere Bowlinguklubi mängija, kes ei kvalifikatseerunud üldtabeli alusel.
1. FINAALRING (rajad 1 – 6)
1. finaaliringis mängivad eelvooru üldtabeli kohad 7-16, parim naismängija, kes ei
kvalifikatseerunud üldtabeli alusel ja 1 Rakvere Bowlinguklubi mängija, kes ei
kvalifikatseerunud üldtabeli alusel. Rajaasetused valivad mängijad ise vastavalt eelvooru
tulemustele, alustab parim.
Mängitakse 6 sarja, ameerika mänguviisis. Liikumine peale kahte mängu 1 rajapaar
paremale. Harjutusaeg on 10 minutit algus rajapaaril. Jätkama pääseb 6 paremat mängijat.
2. FINAALRING (rajad 1 – 6)
2. Finaaliringis mängivad eelvooru üldtabeli kohad 1-6 ja 6 paremat mängijat 1. finaaliringist.
Mängitakse 6 sarja ameerika mänguviisis, liikumine peale kahte mängu 1 rajapaar paremale.
Harjutusaeg on 10 minutit algus rajapaaril. Jätkama pääseb 6 paremat mängijat.
Rajaasetused valivad mängijad ise vastavalt siis eelvooru ja esimese finaaliringi tulemustele,
alustades tugevamast.
3. FINAALRING (rajad 3 – 5)
3. Finaalringis mängivad 2. finaalringi 6 paremat mängijat. Punktid 2. finaaliringist võetakse
kaasa.
Mängitakse 3 sarja euroopa mänguviisis, liikumine peale igat mängu üks rada paremale.
Harjutusaeg 5 minutit algusrajal. Jätkama pääseb 3 paremat. Rajaasetused valivad mängijad
ise, vastavalt 2. finaaliringi tulemustele, tugevam alustab.
4. FINAALRING Step-Ladder (rajad 3 ja 4)
4. Finaalringis mängivad 3. finaalringi 3 paremat mängijat. Punkte kaasa ei võeta.

Mängitakse Step-Ladder süsteemis 2 kohtumist, mõlemas kohtumises 1 mäng.
1. Mäng 3. koht vs 2. koht
2. Mäng 1. koht vs eelmise mängu võitja.

TASAPUNKTISEISUDE LAHENDAMINE:
Eelvoorudes loeb parim viimane mäng (puhas tulemus), seejärel eelviimane, jne. Kõikide
parameetrite võrdsuse korral otsustab paremuse loos.
Finaalringides 1-3 loeb parim viimane mäng (puhas tulemus), seejärel eelviimane, jne.
Vajadusel ka eelmise finaaliringi mängud. Kõikide parameetrite võrdsuse korral otsustab
paremuse loos.
Step-ladderis loeb ka hcp, võrdsuse korral visatakse täislauda kuni võitja selgumiseni.
PEAKOHTUNIK
Võistluse peakohtunik on Carl Kinnunen, kes vajadusel määrab abikohtunikud. Kohtunikul
on õigus reglemendis vajadusel muudatusi teha.
AUTASUSTAMINE:
Üldarvestuse auhinnad on rahalised. Minimaalselt 460€.
B- ja C-klassi, naiste ja juunioride auhinnad on mitterahalised.

