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1. ÜLDSÄTTED
Võistlust Eesti „Kõvem Käsi” (edaspidi EKK) korraldab EVML igal hooajal üks kord hooaja
lõppvõistlusena. Võistlusel juhindutakse käesolevast juhendist ja EVML-i korraldusel
toimuvate võistluste reglemendist.
Võistlused korraldatakse ühes Eesti paremini korras olevas keeglisaalis. Võistlusradade
arv on minimaalselt 2.

2. VÕISTLUSEST OSAVÕTT
EKK-st saavad osa võtta ainult Eesti Veeremängude Liidu liikmed. Sportlast, kes ei saa
mingil põhjusel osaleda sellel võistlusel, ei ole võimalik asendada. Võistlus toimub kahes
võistlusklassis: mehed ja naised. Võistlus on sportlastele tasuta.
EKK võistlusele pääseb:
• 6 mängijat, kui Eesti jooksvas reitingutabelis on omas võistlusklassis hooaja lõpul
kuni 48 sportlast.
• 12 mängijat, kui Eesti jooksvas reitingutabelis on omas võistlusklassis hooaja
lõpul üle 48 sportlase.
EKK võistlusele pääsevad ainult sportlased, kes on osalenud vähemalt 75%-il selle
hooaja reitingutabeli võistlustel. EKK-le pääsenud sportlasel ei tohi olla hooaja jooksul
mingeid sportliku distsipliini rikkumisi.
EKK-le pääsevad mängijad järgmiste kriteeriumite alusel:
• kõikidel osaletud reitingutabeli võistlustel saavutatud kohad summeeritakse ja
jagatakse osaletud võistluste arvuga.
• väiksema kohtade keskmise saanud sportlased pääsevad võistlema EKK-le.

3. VÕISTLUSTE AEG JA SÜSTEEM
EKK võistlused peetakse EVML spordikalendris kindlaks määratud ajal ja kohas. Kahe
võistlusraja korral viskavad mehed 100 viset, enama võistlusraja korral mehed 200 viset
ning naised 100 viset.
Viskamise järjekord võistlusklassides on järgmine: suurema kohtade keskmisega varem,
väiksema kohtade keskmisega hiljem. Võistluspäeva alustavad naised ja seejärel mehed.
Kui võistlusklassid ei mahu ühte vahetusse, viskavad võistlusklassid vaheldumisi
võistlusvoorudes. Kohtunikud paneb välja EVML.
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4. AUTASUSTAMINE
Eesti „Kõvema Käe“ tiitli omandanud sportlast autasustatakse meenega. Esimesele,
teisele ja kolmandale kohale tulnud sportlasi autasustatakse diplomitega.
Klubidel, firmadel ja üksikisikutel on lubatud välja panna täiendavalt eriauhindu ja
preemiaid omavalitud kriteeriumite alusel.

5. PROTESTID
Kõik protestid võistluste korralduse, reglemendi rikkumiste ning kaasvõistlejate,
kohtunike ja publiku käitumise kohta tuleb esitada kirjalikult peakohtunikule (vajadusel
edasidelegeerituna EVML juhatusele) pärast võistlust mitte hiljem kui veerand tundi peale
vastava võistlusvooru lõppu.
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