PÕLVAMAA TALIMÄNGUD 2020 - DARTS
Juhend
I

EESMÄRK

Propageerida liikumisharrastust ja tervislikke eluviise.
Elavdada sidemeid Põlvamaa erinevate alade harrastajate vahel.
Selgitada paremad dartsimängijad nii naiste kui meeste arvestuses.
II
AEG JA KOHT
Põlvamaa TALIMÄNGUD 2020 dartsi võistlused toimuvad kahes etapis:
I etapp Põlvas 26.veebruaril pubis Vana Vaksal algusega kell 19
II etapp Räpinas 24.märtsil pubis Keller algusega kell 19.
Registreerimine võistluspäeva keskpäevaks e-posti aadressil davis13345@gmail.com või telefonil 5294002
– Davis Kostõgov või hiljemalt kohapeal kella 18-18.30.
III
OSAVÕTJAD
Osalema oodatakse noolemängu vastu huvi tundvaid Põlvamaa inimesi.
IV
LÄBIVIIMISE SÜSTEEM
*Mängitakse mängu „501“ duubel lõpuga. Naisvõistlejad saavad 50 punkti edu, ehk alustavad mängu 451
pealt.
*Võistluse lõplik formaat sõltub osalejate arvust. Osalejad loositakse alagruppidesse, kus kõik kõigiga läbi
mängivad. Järgneb play-off, kuhu pääseb 4 ; 6 või 8 võistlejat (sõltuvalt osalejate arvust). Veerandfinaalis
kaotajate jaoks on võistlus lõppenud. Poolfinaali jõudnud võistlejad mängivad kõik kohad välja.
*Mängitakse parem 5st ehk 3 võiduni. Korraldajal on õigus seda vajadusel muuta.
*Mängijad asetatakse tabelisse loosi alusel. Korraldajal on õigus igal mängul anda asetusi parimat reitingut
omavatele mängijatele.
*Mängu alustatakse keskuse viskamisega. Esimesena alustab viskamist see, kes on tabelis üleval pool.
Mängija, kelle nool on keskusele lähemal, alustab mängu. Edasi alustatakse geime korda mööda (nii kuni
võitja on selgunud).
*Kui geimi võitjat ei suudeta selgitada 39. noolega, siis selgitatakse võitja nn. "Tantsuga". Võidab see, kes
viskab 3 noolega suurema summa. Visatakse korda mööda ühe noole kaupa. Võrdse tulemuse puhul
visatakse uuesti pööratud järjekorras.
*Alagrupimängude paremusjärjestus selgitatakse välja järgmiselt:
- Kõigepealt võetakse arvesse võitude arv.
- Kui 2 mängijal on võrdne arv võite, siis loeb omavahelise mängu tulemus.
- Kui võrdne arv võite on rohkem kui 2 mängijal, siis esmalt võrreldakse alagrupis kõigi võidetud geimide
arvu.
- Kui võidetud geimide arv on võrdne, siis järgmisena võrreldakse kõigi võidetud ja kaotatud geimide vahet.
- Kui endiselt pole võimalik paremust selgitada, siis võrreldakse mängijate geimi lõpetamise noolte arvu.
Põlvamaa TALIMÄNGUD 2020 dartsi üldparemuse arvestusse lähevad iga mängija mõlema etapi
tulemused. Punktide võrdsuse korral on otsustavaks II etapi tulemus.
Punktide arvestus: I koht 30 punkti, II koht 28 punkti, III koht 26 punkti 4.koht 25 punkti, jne.
V AUTASUSTAMINE
Mõlemal etapil tunnustatakse 3 paremat naist, 3 paremat meest meenetega. Eriauhinnad.
Kahe etapi tulemuste ÜLDKOKKUVÕTTES 3 paremat naist, 3 paremat meest tunnustatakse KARIKATE
ja diplomitega. Eriauhinnad.
VI
MAJANDAMINE
Võistluste ettevalmistamise ja läbiviimisega seoses olevad kulud kaetakse Põlva Maakonna Spordiliidu
eelarvest. Võistlust toetavad Eesti Kultuurkapital, Põlvamaa Omavalitsuste Liit.
Osalejate lähetamisega seoses olevad kulud kannab lähetav organisatsioon.
Täpsem info Davis Kostõgov 52 94 002, laheda@darts.ee
PÕLVA MAAKONNA SPORDILIIT

