Aasta 2018/2019 - EESTI KOONDISE VALIK
Eelmise tsükli, karikaturniiride ja jooksva tsükli tulemuste põhjal moodustatakse
mängijate edetabel, kus punkte antakse järgmiselt:
Eelmise tsükli eest saadud edetabeli punktidest võetakse kõigil maha 10 punkti ja
jagatakse neljaga (NB! Siin miinuspunkte ei anta!):
K1xMAX(0, S15-10)*

K1=0,25

Karikaturniiridel saavad mängijad edetabelipunkte järgmiselt:
Punkte saavad ainult need paarid, kelle tulemus on üle 17x9=153 VP
Iga parema tulemuse saanud mängija saab punkte valemi järgi:
K2x(VP_i – VP_null_karikaturniir)* K2=2
Lisatakse ajavahemikul 11.08.15-17.09.17 toimunud võistlustelt saadud kuldsed
meistripallid (välja arvatud eelmine valikturniir ja karikaturniirid).
Hiljemalt 25.09.2017 registreeritud paarid reastatakse neis osalevate ainult ETBL-i
mängijate kogutud punktide summade alusel, mis annab neile vastava asetuse. 14 paremat
Eesti paari ja 7 paremat Läti paari jätkavad valikturniiril 7.-8.10.2017). Võrdse arvu
kohapunktide korral, määrab koha edetabelis eespool asuva mängija olemasolu.
Mängitakse turniirisüsteemis 21x5 jaotust. Iga paari vastu saadud IMP-d arvestatakse
integreeritud VP-deks. Keskmise arvestus butleri järgi. Vastavalt saavutatud tulemusele
antakse igale mängijale edetabelipunkte:
Paari nr. i kumbki mängija saab punkte valemi järgi, kus nullpunktiks 21x8=168 VP
(NB! Siin alla nullpunkti antakse miinuspunkte!):
K3x(VP_i – VP_null_valikturniir)*

K3=2,4

* Toimub ümardamine täpsusega 0,1.
Tekkinud uues paaride edetabelis koha jagamisel on määrav kõigepealt uue individuaalse
edetabeli järjekord ja koha jagamisel selles koht valikturniiril. Eesti esindamiseks peab STK
läbirääkimisi kandidaatidega koondise moodustamiseks paaride edetabeli alusel. Koondise
kaks paari tuleb leida edetabeli esikuuikust. Vastasel korral ei ole koondise moodustamine
kohustuslik. Kolmanda paari võib ETBL juhatus määrata muudel alustel, et tagada hetke
parimat esindust.
Paaride valikturniiri mängitakse ekraanidega, 5 jaotuse mänguaeg 45 min., ajaületamisel ja
hilinemisel 0,4 VP (iga 5 minuti järel veel 0,4 VP), alertimispõhimõtted samad, mis
võistkondlikel meistrivõistlustel. Igal paaril peab olema kaks süsteemikaarti. Ajakava: L
10:00-14:10 -1.-5. voor; lõuna; 15:00-21:40 – 6.-13. voor; P 10:00-14:10 -14.-18. voor;
lõuna; 15:00 – 17:20 - 19.-21. voor; 17:30– autasustamine.
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