
LAHTISED EESTI  KARIKAVÕISTLUSED  INDIACAS 
2015.a.  

 

VÕISTLUSJ U H E N D 
 

1. Eesmärk 

Selgitada 2015.a. Eesti karikavõitjad meeste-, naiste ja segavõistkondade arvestuses. 

Pakkuda mänguvõimalusi erinevatele võistkondadele. Lubatud on osalejad ka väljastpoolt 

Eestit. 

 

2. Osavõtjad 

Osa võivad võtta nii EEIL liikmesorganisatsioonide (edaspidi “klubi”) kui ka klubilist 

kuuluvust mitteomavate ühenduste võistkonnad. Klubid võivad igas kategoorias panna 

välja mitu võistkonda. Võistkondade koosseisud registreeritakse nimeliselt, mängija võib 

võistluse jooksul kuuluda kuni kahe klubi erinevate kategooriate võistkondadesse. Mängija 

ei tohi kuuluda kahte sama kategooria võistkonda. 

Iga võistkonna liikme osavõtutasu on 10 EUR-i, sõltumata EEIL liikmelisusest. Kui mängija 

võistleb kahes kategoorias, siis on osavõtutasu talle kokku 15 EUR-i. 

 

3. Läbiviimise aeg ja registreerimine 

2015.a. karikavõistlused toimuvad 05.-06. detsembril 2015.a. Torma spordihoones, 

aadressil Kooli tee 23, Torma vald, Jõgevamaa. Võistlused toimuvad kahel päeval:  

 05. detsember – naised ja mehed 

 06. detsember - segavõistkonnad 

 

Registreerimislehed saata hiljemalt 30. novembriks 2015.a. e-maili aadressil 

hendrik@skduo.ee Registreerimine vormistada vastavale registreerimislehele (vt lisa). 

Osavõtutasu tasuda võistkondade kaupa hiljemalt 30. novembriks 2015.a. EEIL 

arveldusarvele EE712200221013220164 Swedbankis, arve saamise soovi korral märkida 

ka arve saaja rekvisiidid. 

NB! Võistkond osaleda ei saa, kui osavõtutasu on peakorraldajaga eelneva kokkuleppeta 

tähtaegselt tasumata. 

 

4. Võistluste süsteem 

 

Võistluste süsteem selgub peale registreerimistähtaja lõppu. 

 

5. Kohtunikud 

Võistkonnad märgivad registreerimislehel (minimaalselt 2 kohtunikku, kes täidavad I ja II 

kohtuniku ülesandeid ning 1 lauakohtunik). Võistkond peab tagama, et kohtunikud teavad 

kohtunike kohustusi ja õigusi, mis on fikseeritud Ametlikes Indiaca mängureeglites.  

Enne võistluste algust instrueeritakse kohtunikke koha peal täiendavalt. Võistluste 

peakohtuniku määrab EEIL juhatus peakorraldaja ettepanekul. 

 

6. Autasustamine 

Võitnud võistkonnale omistatakse Eesti Karikavõitja 2015.a. nimetus. 

Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkonna liikmeid diplomitega.  

2. ja 3. koha saavutanud võistkondi autasustatakse auhinna ja diplomiga, võistkonna 

liikmeid diplomitega. Võimaluse korral autasustavad peakorraldaja ja EEIL auhinnalisi kohti 

täiendavalt auhindadega. 

 

7. Karikavõistluste organiseerimine 

Karikavõistluste võistluspallideks on EEIL poolt kontrollitud ja aktsepteeritud ametlikud 

turniiripallid. Enne mängu algust annavad mõlemad võistkonnad II kohtuniku käsutusse 



ühe terve palli, et mängus ei tekiks pallivahetuse tõttu viivitusi. Mängu II kohtunik vastutab 

mängus kasutatavate pallide vastavuse eest ametlikes määrustes fikseeritule.  

 

Võistluste läbiviimisel juhindutakse 

 Käesolevast võistlusjuhendist 

 Rahvusvahelistest määrustest 

 EEIL juhatuse poolt kinnitatud 

- EEIL tegevusjuhendist 

- EEIL litsentsiga mängija õigustest ja kohustustest 

 

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused ja võimalikud protestid lahendab 

võistluste sekretariaat koostöös peakorraldaja ja kohtunikekoguga. Kui see ei ole võimalik, 

langetab otsuse EEIL juhatus.  
 


