
HAAPSALU X KARIKASARI 

LÄÄNEMAA VI RAHVALIIGA 
OSAVÕTJAD: osaleda võivad kõik soovijad olenemata kohast kehtivas reitingus.   

Osavõtust tuleb teatada vähemalt 3 päeva enne iga etapi toimumist GSM 5205204, 
sool@hot.ee.   

Võistlusklassid ja osavõtumaks v.a. A.Kanepi memoriaal: 
 M, N      100.- 
 rahvaliiga        100.- 

igamehe  paarismäng       25.- 
1996.a. sünd. ja nooremad     50.- 
Haapsalu LTK liikmeile     25.-    

 
Rahvaliigas saavad osaleda kõik soovijad (nii naised kui ka mehed) reitinguga  kuni 12 
punkti mehed ja kuni 22 naised. Igamehe paarismängus saavad osaleda vaid mängijad 
alates 21 reitingupunktist.  
 
AEG JA KOHT: Kõik etapid ja finaalvõistlused algavad:  

M   10.00  
RL   11.00  rahvaliiga 
N   12.00  
PM  15.00  paarismäng 

Võistlused toimuvad  Haapsalu Wiedemanni Spordihoones.  
1. etapp 17.oktoober               teatada  14. 
2. etapp 20.november A.Kanepi memor.          17. 
3. etapp 04.detsember           02. 
4. etapp 15.jaanuar          13. 
5. etapp 19.veebruar         17. 
FINAAL 20.märts              18. 
 

SÜSTEEM: vastavalt osavõtjate arvule mängitakse neljastes (kolmestes) alagruppides 
“parem viiest”, kust edasi pääsevad kaks paremat. Alagruppide kolmas ja neljas 
selgitavad võitja lohutusturniiril. Kõik kohad mängitakse välja. Paarid koostatakse 
vastavalt reitingule (esimene – viimane, teine – eelviimane jne.). Mängitakse knock-out 
süsteemis. Rahvaliigas mängitakse kahemiinusesüsteemis kõikide kohtade segitamisega. 
Naiste võistluste süsteem vastavalt osalejate arvule. 
 
ÜLDVÕITJA: Karikasari koosneb viiest etapist ja finaalist. Esikoht etapil annab 50 p., 
teine 48, kolmas 47, neljas 46, 5. 45  jne. Finaali pääsevad kõik, kes soovivad, kuid 
üldvõitja selgitavad vaid need, kes on osalenud 4-l etapil. Finaali punktide arvestamisel 
kasutatakse koefitsenti 2,0. Üldvõitja selgitamiseks liidetakse nelja etapi ja finaali 
tulemused. 
 
INVENTAR: mängitakse “Butterfly” ja Joola sinistel laudadel. Eelistus DHS*** valge 
pall. 



AUTASUSTAMINE: iga etapi kolm  paremat M, N, PM, RL saavad diplomid ja 
mälestusesemed. Eriauhinna saavad iga etapi  lohutusturniiri, +40 (1971), +60 (1951). 
Üksikmängu üldvõitja saab 1500, II koht 1000 ja III 750 krooni. Parim paarismängija 500 
krooni. Eriauhinnad üldkokkuvõttes parimale 40+, 60+, MJ (93), NJ (93), BC (96), GC 
(96), minikadet P ja T (98), parim läänlane. NB! Võitjad saavad auhinna nii etappidel 
kui ka üldkokkuvõttes vaid ühes kategoorias v.a. paarismäng. 
 
ÜLDISELT: võistlustel rakendatakse rahvusvaheliselt kehtivat võistlusmäärustikku. 
Vajadusel jätab korraldaja endale õiguse muuta võistluste läbiviimise süsteemi. Oma 
tervisliku seisundi eest vastutab iga võistleja ise. Haapsalu GP ja rahvaliiga 
peakohtunik on Arvi Vainula. 
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