
 

 

 

Saare maakonna 2015/16 a. hooaja kabemeistrivõistluste juhend 

Kabemeistrid selgitatakse 2015/16 a. kabehooajal kolmes kabeliigis: 100-ruuduline kabe, 64-ruuduline 

(tava)kabe ning välkkabe. Kabehooaeg kestab 2015. aasta augustikuust 2016 aasta juulikuuni. 

A. 100-ruudulise kabe meistrivõistlused toimuvad novembris-detsembris ringsüsteemis turniirina 

mõtlemisajaga 1 tund 30 min. kogu partiile pluss 6 sek. iga sooritatud käigu eest. Kolme või nelja 

osavõtjaga turniiril mängitakse 2 ringi, kahe osavõtja korral - neljapartiiline matš. Esikoha 

mitteselgumisel põhivõistluse lõppedes mängitakse kahe esikohta jagava võistleja vahel matš 

põhiturniiri ajakontrolliga kuni esimese võiduni, kolme või enama esikohajagaja vahel – täiendav 

ringsüsteemis turniir. Täiendavaks võistluseks korraldatakse uus värvide loosimine. 

B. 64-ruudulise (tava)kabe meistrivõistlused toimuvad märtsis ringsüsteemis turniirina mõtlemisajaga 

25 min. kogu partiile pluss 10 sek. iga sooritatud käigu eest. Meistrivõistlustele pääseb 8 paremat 

kabetajat samal hooajal peetud kuue kiirturniiri põhjal, millest igaühel läheb arvesse 4 paremat 

tulemust saavutatud kohapunktide järgi. 

Meistrivõistluste põhiturniiril esikohta jaganud kahe võistleja vahel korraldatakse 4-partiiline matš, 

kolme või enama võistleja vahel – ringsüsteemis turniir põhiturniiri ajakontrolliga. 

 

C. Välkkabe (64-ruuduline) meistrivõistlused toimuvad jaanuaris-veebruaris kuue ringsüsteemis 

osaturniirina mõtlemisajaga 3 min. kogu partiile pluss 2 sek. iga sooritatud käigu eest. Igaühel läheb 

arvesse 4 paremat osaturniiri saavutatud kohapunktide järgi.  

9 ja väiksema osavõtjate arvuga osaturniiril annab esikoht 10, II koht 8, III koht 7 … jne. kohapunkti. 10 

ja suurema osavõtjate arvuga osaturniiril annab esikoht võistlejate arv + 1, II koht võistlejate arv – 1, III 

koht võistlejate arv – 2 … jne. kohapunkti. 

Põhivõistluse lõppedes esikohta jagava kolme või enama võistleja vahel mängitakse kaheringiline 

lisaturniir, kahe võistleja vahel aga neljapartiiline matš põhivõistluse ajakontrolliga. 

 

D. Autasustamine Kõigi kolme kabeliigi maakonna meistreid autasustatakse meistrimedaliga. II ja III 

koha medalid antakse välja juhul, kui antud kabeliigi meistrivõistlustel osaleb vähemalt 4 kabetajat. 

100-ruudulise kabe ning välkkabe meistrivõistluste kolme paremat autasustatakse maakonna 

meistrivõistluste diplomiga. 64-ruudulise (tava)kabe meistrivõistlustel autasustatakse diplomiga 

meistrivõistluste kuut paremat. 

 

27.septembril 2015.a. 

Jaan Truu, Saaremaa Kabeklubi juhatuse liige 


