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 XIII  AASTAVAHETUSE MITMEVÕISTLUS  2019/2020 
REGLEMENT 

 

 
1. Korraldaja 

Korraldaja on  MTÜ Valga Piljardiklubi. Peakohtunik Tiit Kattai 

 

2. Turniiri aeg ja toimumise koht 

Korralduskoht: Valga Petanque hall, Tiigi tn 8,  Valga ja Valga Bowling Center, Kungla 31, Valga. 

 

Mitmevõistlus toimub  29. detsember 2019. algusega 10:00  

Võistlus algab Valga bowling centris. Võistlejatel on kohustus olla kohal vähemalt 15 minutit enne 

võistluste algust. Võistluspaiga uksed avatakse 09.30 

 

3. Osavõtjad 

Mitmevõistlusel on õigus osaleda kõigil, kes on registreerunud, tasunud osavõtutasu, täidavad petanque 

halli ja Valga Bowling Center sisekorra eeskirja. 

Osavõtjate arv on piiratud 32 osalejaga. 

 

4. Registreerimine 

Võistlustel osalemiseks on vajalik eelregistreeruda ning tasuda osavõtutasu korraldajaklubile. 

Eelregistreeruda saab kuni laupäevani , 28. detsember kell 18.00, e maili aadressil tiit02@hotmail.com , 

samuti tel 5202962 või Valga Bowling Centris kohapeal. 

Kui eelregistreerujaid on üle 32, siis pääsevad osalema ajaliselt varem registreerunud. Peale 28 

detsembrit saab osavõtjaks registreeruda vabade kohtade olemasolul.  

 

 

Mitmevõistluse osavõtutasu on  10 eurot. Soodushind kuni 16.a. ja üle 60 .a.   6 EUR 
 

 

5. Auhinnad 

Lõpptulemuste põhjal omistatakse 3 paremale karikad. Iga ala võitjale meene, teisele kolmandale kohale 

medalid. Parimale naisvõistlejale ja noorvõistlejale eriauhind . Autasustamine toimub võistluste 

lõppedes. 

 

6. Mitmevõistluse turniir 

• Bowling 

• Darts 

• Petanque 

• Mölkky 

• Discgolf 

 

Petanque:  Mängitakse individuaalmänge, sõltuvalt osavõtjate arvust ka võistlussüsteem. Kuni 16  osavõtjat 

mängitakse alagrupi süsteemis + play off. 17 ja rohkema osavõtja puhul kahe miinuse süsteemis +  play off.  

Võistlusmängud 9 punktini, ajalimiidiga 20 minutit.  

 

Mölkky : Võistlussüsteem sõltub osavõtjate arvust. Mängitakse kaks kuni kolm poolfinaali,  8 viskevooru. 

Kaheksa poolfinaalide paremat mängivad finaalis. Kõik ülejäänud kohad mängitakse samuti välja 9 – 16 ja 17-

24 gruppides. Finaalgruppides  lõppeb võistlus kui esikolmik kogub 45 punkti või 8 viskevooru lõppemisel. 
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Darts (Noolevise):  Kvalifikatsioonivoor koosneb 18 nooleviskest (6 korda 3 noolt). Arvesse läheb 5 parimat 

katset. Võrdse tulemuse korral saab paremuse mitte arvesse mineva katse parem tulemus. 6 (20 või rohkem 

osavõtjat siis 8) paremat jätkavad finaalis, kus visatakse 6 vooru (1 voor =3 noolt) kõik lähevad arvesse.  

Punktiarvestus vastavalt tabatud sektorile.   

 

Bowling: Võistlus koosneb kahest (kuni 20 osavõtjat) või ühest (20 või rohkem osavõtjat) mängust 10 vooru. 

Mängude tulemused liidetakse ja see paneb paika paremusjärjestuse. Ühe mängu korral toimub ka finaal nelja 

parima vahel. Võrdse tulemuse korral saab otsustavaks „strike´ide“ suurem arv, seejärel „Spare“ arv. 

 

DiscGolf:  Kvalifikatsioonivoor koosneb 10 disci viskest, kusjuures mängija ise valib viskekauguse, mida 

kaugemalt tabada korvi seda rohkem punkte antakse. Finaali pääseb 6 paremat, kes viskavad 5 vooru 5 disci. 

Iga vooru viimane langeb välja. 

 

7. Üldarvestus 

 

Üldarvestusse liidetakse nelja parima võistlusala tulemused (võistleja peab olema osalenud kõigil viiel alal). Iga 

võistlusala annab samaväärseid punkte. Punktitabel 1. koht annab 28 punkti, 2. koht 25, 3. koht 23, 4. koht 21, 

5. koht 20 jne. 24. koht 1 punkti. Võistluste alguses loositakse võistlusala, mis saab otsustavaks võrdsete 

punktide korral. 

 

Üldist: 

 

 Iga võistlusala soorituse eelselt annab kohtunik võistlejatele proovikatsete sooritamiseks n.ö. 

soojendusaja, kas proovikatsete arvu järgi või ajalise määratlusena. (va. Bowling) 

 Kui mängijal tekib seoses mängu või reeglitega mingeid arusaamatusi, tuleb sellest viivitamatult 

märku anda peakohtunikule. 

 Võistlussoorituse kestel on keelatud telefoni kasutamine, suitsetamine ning muu kõrvaline 

tegevus, mis ei ole seotud käimasoleva katsega.  

 Kuna tegemist on mitmevõistlusega, siis palun arvestada et võistlus kestab ligikaudu 7-8 tundi.  

 

 

8. MUU 

 

 

Korraldaja jätab endale õiguse teha käesolevas võistlusreglemendis vajalikke muudatusi. Vajadusel 

tutvustab reglemendi lisadega mängijaid peakohtunik.  

Võistlejal on õigus avaldada protesti või oma arvamust turniiri läbiviimise kohta: 

 kirjalikult, turniiri jooksul ja kuni 10 minutit viimase osaleja lõpetamisest - peakohtunikule  

 

 

Valga 19.11.2019. 


