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Sportkeegli noorte võistlussari 2022-2023
ÜLDJUHEND
1. EESMÄRK
1.1. Tõsta sportkeegli populaarsust noorte hulgas.
1.2. Tõmmata enam tähelepanu noorte sportkeeglile.
1.3. Korraldada kogu hooaega läbiv võistlussari noortele.
1.4. Tuua sportkeegli juurde vaatemängulisust.
1.5. Laiendada võistluskeskuste geograafiat.
1.6. Tuua juurde uusi treeningkeskusi ja otsida (avastada) noori talente, kes sooviksid esindada
Eestit rahvuskoondise tasemel.

2. ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE
2.1. Võistluste etappide läbiviijaks on EVML koostöös keegliklubidega.
2.2. Võistluste läbiviimise kulude jaotumine ja katmise kord fikseeritakse EVML-i ja klubide
vahelises lepingus.

3. LÄBIVIIMISE TINGIMUSED
3.1. Võistlused viiakse läbi vastavalt EVML sportkeegli kehtivatele võistlusmäärustele.
3.2. Esialgsed võistlustulemused on kättesaadavad samal päeval EVML veebilehel.
3.3 Osavõtutasu on 15 eurot 120 viset ja 7 eurot 60 viset võistleja koht.

4. OSAVÕTJAD
4.1. Osaleda võivad kõik oma vanusele vastavas vanuseklassis, kelle treenituse tase ja tervislik
seisund peab lubama osaleda võistlustel.
4.2. Võistlustele registreerija võtab endale vastutuse p.4.1 ja p.5.1 toodud tingimuste täitmise eest.
4.3. Vanuseklassid võistlustel on poiste ja tüdrukute arvestuses:
Noored U23 – sündinud 2000 – 2004 120 viset sportmäng
Noored A – sündinud 2005 – 2008 120 viset sportmäng
Noored B – sündinud 2009 – 2010 120 viset sportmäng
Noored C – sündinud 2011 ja hiljem 60 viset täislauda

5. REGISTREERIMINE
5.1. Nimeline registreerimine etapiks teha hiljemalt kaks päeva enne võistluse toimumist.
5.2. Eelregistreerimine läbi EVMLi online registreerimise vormi aadressil keegel.evml.ee
5.3. Stardijärjekorra moodustamisel arvestatakse sarja hetkeseisu, esimese etapi stardijärjekorra
moodustamisel arvestatakse eelmise hooaja kokkuvõtet.
5.4. Võistlusele registreerimisega annab osavõtja nõusoleku kasutada oma nime, sünniaega ja
võistluste tulemusi EVML kodulehel ja kasutada temast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali
ürituse propageerimiseks.

6. TULEMUSTE ARVESTAMINE, AVALDAMINE JA PROTESTID
6.1. Tulemuste arvestamist ja punktiarvestust teostab EVML-i
organisatsioon.
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6.2. Esialgsed tulemused avaldatakse koheselt peale iga vanuseklassi lõpetamist ja pannakse
tutvumiseks infotahvlile.
6.3. Punkte saavad kõik osavõtjad (vt. punktitabel lisa 2).
6.4. Igal sportlasel läheb hooaja koondarvestusse n-1 parima etapi tulemused. Kus n on etappide
arv.
6.5. Punktide võrdsuse korral saab määravaks enim esikohti saanud, selle võrdsuse korral paremaid
kohti saavutanud ning selle võrdsuse korral viimasel etapil parema koha saavutanud võistleja.
6.6. Koondarvestuse parimate väljakuulutamiseks peab toimuma vähemalt 4 etappi.
6.7. Protestide esitamine toimub vastavalt EVML kehtivatele võistlusmäärustele.

7. AUTASUSTAMINE
7.1. Igal etapil autasustatakse spetsiaalse sportkeegli võistlussarja diplomiga igas vanuseklassis
kolme (3) paremat.
7.2. Etappide korraldajad võivad lisaks välja panna eriauhindu (kui auhinnad ei häiri suhteid sarja
sponsoritega).
7.3. Sportkeegli võistlussarja kokkuvõttes autasustatakse iga vanuseklassi paremaid karikatega –
igas vanuseklassis kolme (3) paremat.

LISA 1
Etappide korralduspaigad ja korraldajad:
1. Elva lahtised MV 11.09.22 (Elva Keegliklubi)
2. Reval AV 11.12.22 (KK Reval - Rae Keegel)
3. Eesti MV 15.01.23 (Elva Keegliklubi)
4. Tallinna lahtised MV 19.02.23 (KK Pinpin, KK Tallinn, KK 9Pin – Mustamäe Keegel)
5. Tartu lahtised 09.04.23 (Tartu Keegliklubi)

LISA 2
Sportkeegli Noorte Võistlussarja punktitabel
KOHT PUNKTE

KOHT PUNKTE

1. koht 100 punkti

16. koht 16 punkti

2. koht 80 punkti

17. koht 14 punkti

3. koht 70 punkti

18. koht 13 punkti

4. koht 60 punkti

19. koht 12 punkti

5. koht 50 punkti

20. koht 11 punkti

6. koht 45 punkti

21. koht 10 punkti

7. koht 40 punkti

22. koht 9 punkti

8. koht 36 punkti

23. koht 8 punkti

9. koht 32 punkti

24. koht 7 punkti

10. koht 29 punkti

25. koht 6 punkti

11. koht 26 punkti

26. koht 5 punkti

12. koht 24 punkti

27. koht 4 punkti

13. koht 22 punkti

28. koht 3 punkti

14. koht 20 punkti

29. koht 2 punkti

15. koht 18 punkti

30. koht jne 1 punkt

