EESTI MEISTRVÕISTLUSED 2020 (paarismäng) – REGLEMENT
1. Korraldaja
Piljardi Eesti Meistrivõistlused 2020 (paarismäng) (edaspidi: võistlused) korraldamise eest vastutab
MTÜ Eesti Piljardiliit (reg. nr 80011041; koduleht www.eestipiljard.ee).
2. Turniiri aeg ja osalustasu
Võistlused toimuvad Tallinnas Hill Hill piljardiklubis 17. oktoobril 2020 algusega kell 10.00;
Osalustasu on 45 eurot/paar (kui kasvõi üks paarilisest ei ole alaliidu liikmesklubi liige, on osalustasu
paari kohta 60 eurot), mis tasutakse ülekandega Eesti Piljardiliidu arveldusarvele (hiljemalt 15.10.20
peab olema ülekanne laekunud alaliidu arveldusarvele) või 30 minutit enne võistluste algust. Sularahas
tasudes on osalustasu eelpool nimetatud summadest 10€ kõrgem.
3. Osalejad
Võistlustel on õigus osaleda igal Eesti kodanikul või Eestis elamisluba omaval isikul.
Paaride moodustamisel on kriteeriumiks, et igas paaris võib olla maksimaalselt üks meistriliiga
tasemega sportlane (vt liigadesse liigitamise tabelit siit: https://eestipiljard.ee/eesti-piljardi-liigadeliigitamine/).
4. Registreerimine
Võistlustel osalemiseks tuleb registreerida hiljemalt 15. oktoobril. Osalemissoov tuleb saata aadressile
registreerimine@eestipiljard.ee
Kirjas tuleb märkida:
Soovin osaleda Eesti MV (paarismängus); osalejate ees- ja perekonnanimed; sünniajad;
telefoninumbrid.
NB! Osalemissoovi saatmine on siduv! Osalemissoovi saatmisega kinnitab registreerija, et
mõlemad paarilised on tutvunud reglemendiga (vt www.eestipiljard.ee) ning kohustub
korraldajale maksma osalustasu.
5. Auhinnad
Võistluste võitjatele omistatakse tiitel „Piljardi Eesti Meister 2020 Paarismängus“ ning esinelikut
autasustatakse karikate / medalitega. Lisaks on esikohale ette nähtud stipendium summas 200 eurot (2 x
100 eurot) mis kantakse selle alaliidu liikmesklubi arvele kuhu võitjad kuuluvad.
6. Turniir, peakohtunik ja loosimine
Turniiri peakohtunik nimetatakse hiljemalt 1 nädal enne turniiri toimumist.
Turniirimängud algavad kl 10.00 (kohal tuleb olla 30 minutit varem).
NB! Osalejad peavad olema turniiri toimumispaigas ja valmis alustama mängu (osalustasu makstud ja
muud vajalikud toimingud tehtud!) hiljemalt 15 minutit enne turniirimängude algust.
Loosimine toimub tunnistajate juuresolekul ning tulemused avalikustatakse 16. oktoobril Eesti Piljardiliidu
ametlikul Facebooki lehel aadressil: www.facebook.com/Eestipiljard.
Vastavalt Eesti Piljardiliidule laekunud osalemissoovidele ja korraldaja otsusele, asetatakse tabelisse kas 4 või 8
paari. Mängitakse 9-palli formaadis. Tabel jaguneb pluss- ja miinusringiks ning play-off-iks.
Matšid toimuvad 6 võiduni. ½-finaalid ja finaalkohtumine 7 võiduni.
Löögid (k.a avalöögid) tehakse paarisiseselt korda mööda. Avalöögi puhul asetatakse kuul nr 9 täpile ning
kehtib kolme kuuli reegel. Avalöögid korda mööda.
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Peakohtunikul kui ka tema poolt määratud abikohtunikel (võivad olla ka turniiril osalejad) on
võimalik kasutada ajalise limiidi reeglit „30 sekundit ühe löögi kohta“. Reegli vajalikkuse üle otsustab
turniiri peakohtunik.
Time-out`i (paus 5 minutit) on võimalik võtta vaid enne enda avalööki ning seda mitte varem, kui üks paar on
võitnud vähemalt 4 mängu. Kohtumise jooksul saab Time-out`i kasutada vaid ühel korral (kui üks paar
kasutab Time-out`i, siis teine paar saab soovi korral kasutada Time-out`i vaid samal ajal).
8. Korraldaja kohustused
Korraldaja kohustuseks on:





esineliku pildistamine;
tulemuste kajastamine meedias hiljemalt võistlustele järgneval tööpäeval;
võistlusele peakohtuniku leidmine, kes ei osale võistlusel;
esineliku autasustamine piljardi hooaja lõpetamisel.

Korraldaja peab garanteerima minimaalselt kümme (10) 9-jalast piljardi lauda turniiri toimumise paigas.
Lauad peavad olema vähemalt rahuldavas korras. Kuulid peavad olema puhtad.
9. Muud
Võistlustel kehtib riietumise kategooria: B








kraega särk (polo särk või nööpidega särk, pika - või lühikese varrukaga)
ühes toonis pikad püksid, soovituslikult tumedad (dressid keelatud)
jalanõud ei tohi olla kirjud, peavad olema ühes toonis ning puhtad ja viisakad (lahtised jalanõud
keelatud)
kampsun keelatud, v.a jahedates oludes (peakohtuniku määrata)
peakatted keelatud
riietus peab olema puhas ja korralik
särk ei tohi olla võistluste ja autasustamise ajal püksist väljas

Mängijatel on keelatud viibida turniiri kestel alkoholi, narkootikumide või muude psühhotroopsete või
stimuleerivate ainete mõju all. Vastava kontrolli tegemise õigus on võistluste peakohtunikul. Eksimuse
tuvastamisel võistleja diskvalifitseeritakse turniirilt ja edaspidine karistus määratakse Eesti Piljardiliidu
juhatuse poolt. Matši kestel on keelatud telefoni kasutamine, suitsetamine ning muu kõrvaline tegevus,
mis ei ole seotud käimasoleva mänguga.
Kehtivad WPA vastava mängu standardreeglid ja üldreeglid. Kui mängijal tekib seoses mänguga või
reeglitega mingeid arusaamatusi, tuleb sellest viivitamatult märku anda peakohtunikule.
Korraldaja jätab endale õiguse teha käesolevas võistlusreglemendis vajalikke muudatusi.
Reglemendi lisadega (avalöögi reegel, mängule hilinemine jms) tutvustab mängijaid enne turniiri
algust peakohtunik.
Mängijal on õigus avaldada protesti või arvamust turniiri läbiviimise kohta:
 kirjalikult, turniiri jooksul ja kuni 30 minutit pärast finaalmängu lõppu- peakohtunikule või
 24 tunni jooksul Eesti Piljardiliidu juhatusele aadressil info@eestipiljard.ee.
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