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Agree (Утверждаю)  Agree (Утверждаю) 
The President FINSO Juris Kiriks 
 
___________________________
_ 

 The President ENL Guido Trees 
 
______________________ 

 
 

 
Võistluse juhend 

 FINSO 2021. aasta III maailma karikaetapp rahvusvahelises koroonamängus 
(novuses) 

Üksikmäng: neiud ja noormehed ning naised ja mehed 
 

 
Eesmärk. 

1. Rahvusvahelise koroonamängu (novuse) populariseerimine maailmas ning Eestis tervislike 
eluviiside propageerimise ja põneva võistlusmängu tutvustamine, mis on harrastatav igas vanuses 
inimestele. 
2. Sarnaste võistlusmängude (eesti koroona, läti novus, rahvusvaheline carom, soome korona, norra 
kurong jne) harrastajate koondamine ühisele tiitlivõistlusele. 
 

Aeg ja koht. 
Võistluse toimumiskoht: Eesti, Ida-Virumaa,  Jõhvi, Hariduse 5a 
https://goo.gl/maps/GRtFYCi9FrS2  
Aeg: 21-22 augustil 2021. aastal.  Algus kell 10.00.  
 

Võistluse organisaatorid ja korraldajad. 
Võistluse korraldab rahvusvaheline alaliit FINSO  ning Eesti Novuse Liit (edaspidi ENL) koostöös. 
Võistlust juhib FINSO juhatuse poolt kinnitatud kohtunikekogu: 
Võistluse koordinaator Ralf Burk tel. +372 5229 723 
Peakohtunik Guido Trees, tel. +372 5278 829 
Peakohtuniku asetäitja Raivo Ruberg 
Tehnikadirektor Sander Rose 
 

Võistlusalad ja osalejad. 
21.08. 2021. a. Individuaalvõistlused naistele (kaasa arvatud U15, U18 ja U21 neiud) ning meestele 
(kaasa arvatud U15, U18 ja U21 noormehed) toimuvad FINSO poolt kinnitatud reeglite järgi.  
Võistlustest võtavad osa võistlejad maadest, kus mängitakse novust või mõnda sarnast mängu. 
Võistluste läbiviimise süsteemi otsustab kohtunike kolleegium võistluspäeva hommikuks, sõltuvalt 
osalejate arvust vastavas kategoorias. 
22.08.2021. a. Paarismängud; meespaaris- ja segapaarismäng. 
 

Naiste ja meeste võistlused toimuvad eraldi individuaalvõistlustena. 
21.08.2021. a, Rahvusvaheline reitinguturniir, Maailma karikasarja 1. etapp. 
Kõik osalejad (naised ja mehed eraldi), mängivad parem 6-st (kuuest) geimist 11 vooru šveitsi 
süsteemis. Võidu eest arvestatakse 1 (üks) punkt, viigi eest 0,5 punkti, kaotuse eest 0 punkti. 
Esikoha selgitamiseks 2 võrdselt punkte kogunud mängija puhul, sõltumata kasutatavast süsteemis, 
toimub võitja selgitamiseks lisamäng parem 7-st geimist (välja arvatud väljalangemismängude puhul).  
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Teistel juhtudel: 
1. mängides ringsüsteemis võrdsete punktide puhul kahel või enamal mängijal selgitakse koht: 

1.1. omavaheliste mängude tulemused; 
1.2. Sonneborn- Bergeri koefitsient (summeeritakse punktisumma, keda võideti ja pool 
viigistatud vastaste punktide; 
1.3. Šmuljani koefitsient (võidetud vastaste punktide summast lahutatakse punktisumma, mille 
kogusid vastased, kellele kaotati); 
1.4. võitude arv. 

2. mängides šveitsi süsteemis, võrdsete punktide korral selgitatakse koht: 
2.1. Bucholzi koefitsient (vastaste poolt kogutud punktisummade liitmine); 
2.2. Sonneborn- Bergeri koefitsient 
2.3. viimastes voorudes kogutud punktid (11, 10, 9 jne). 

21.08.2021. a võistluse parimad on maailma karikaetapi auhinnavõitjad. 
22.08.2021. a selgitatakse parimad mees- ja segapaarismängus, kuni 7 vooru, šveitsi süsteemis. 
Mängitakse parem 4-st, st 3:0, 3:1 või 2:2 seisuni. 
 
 

Autasustamine. 
Esikolmikut autasustatakse medalite ja diplomitega.  
Autasustatakse parimat võistlejat vanuseklassides U15, U18 ja U21, korraldajatel on õigus täiendavalt 
autasustada erinevates nominatsioonides. 
Paarismängudes autasustatakse 1.-3. koha saavutanud paarismängjaid. 
 
Osalemistingimused. 
Kõik kulutused, mis on seotud transpordi, elamise ja võistlustel osalemisega, kannavad osalejad 
iseseisvalt. 
Inventariga kindlustavad võistluse organisaatorid. 

Võistluspäev FINSO  
World Cup U15 U18 U21 

Esimene võistluspäev, 
individuaalvõistlus, igalt võistlejalt 

21.08 
30 € 

21.08 
15 € 

21.08 
20 € 

21.08 
25 € 

Esimene ja teine FINSO 
võistlused, individual- ja 
paarismänguvõistlus, igalt mängijalt 

21.08-22.08 
35 € 

21.08-22.08 
20 € 

21.08-22.08 
25 € 

21.08-22.08 
30 € 

Ainult FINSO paarismäng 
paarismängu võistlus, igalt 
mängijalt 

22.08 
10 € 

22.08 
5 € 

22.08 
5 € 

22.08 
5 € 

 
Ülesandmine võistlusteks. 

Võistluste ülesandmine tuleb teha: 
Ralf Burk: tel. +372 5229 723 
Guido Trees: guidotrees@gmail.com 
Vladimir Ivin: novussport@gmail.com 
hiljemalt 10-ndaks augustiks 2021. 
Osalustasu peab olema tasutud eurodes (€) enne võistluse algust.  
 
Osalemiseks on võimalik saada arvet MTÜ-lt Eesti Novuse Liit,  kontakt Guido Trees, +372 5278 829 
guidotrees@gmail.com  
Kui vajatakse ööbimiskohta või soovitakse sooja lõunat, on see vaja ära näidata ka ülesandmisel. 
Lõuna maksumus on  5 €. Toitlustust organiseeritakse laupäevaks ja pühapäevaks vastavalt 
eeltellimustele ülesandmisel. Käesolev võistluste juhend on kutseks võistlusele, mille alusel viisat 
Eesti Vabariiki sissesõiduks vajadusel vormistada.  
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Palju ööbimiskohtade valikuks on näiteks bookingulehel: https://www.booking.com/s/11_6/1c138a0a  
Kohtumiseni võistlusel, sõbrad! 


