
Saaremaa Mölkky Liiga  

Hooaeg 2022 

Juhend: 

 Saaremaa Mölkky Liiga on 5 etapiline võistlussari.  5 etapist läheb arvestusse  4  parimat 

punkti summat,  enim punkte hooaja lõpuks kogunud mängija on Liiga hooaja 2022 võitja. 

Korraldaja;           

 Kaarma Sport Management MTÜ 

Mänguviisid;       

 2 singlit, 2 dupplit, 1 triot 

Koht;                     

 Saaremaa vallas, Kaubi küla väljakul,  laius 58°26`N, pikkus 22°32`E 

 Aeg;                                                      

 1. etapp   18.06/              4. Kaubi Cup 2022         Paarismäng/ Duppel 

 2. etapp   09.07/ Saaremaa Open MV 2022        Kolm mängijat võistkond/Trio 

 3. etapp   23.07/ Saaremaa Open MV 2022        Üksikmäng, naistele – ja meestele eraldi 

turniir 

 4. etapp  06.08/ Saaremaa Open MV 2022        Paarismäng/Duppel 

 5. etapp  13.08/                   Final Cup   2022        Üksikmäng, üks turniir – kõik mängijad koos    

 

  Kõikide etappide algusaeg on kell 10.30 , kohaoleku kinnitamine kuni 10.20                                   

Osavõtjad;                       

 Kõik soovijad.  Paare/triosi  võib moodustada vabal valikul.  

Osavõtutasu;                  

 Igal etapil  10 euro per üks mängija, 16 aastased ja nooremad tasuta. Maksta saab kohapeal 

sularahas. 



 

Punktid;        

 Singlis ( üksikmängus ) annab 1. koht mängijale 60 punkti, 2. koht 54, 3.koht 48, 4. Koht 43, 

5.Koht 40, 6.koht 38, 7.koht 36, 8.koht 34, 9.koht  32, 10.koht 30, alates 11. kohast  vastavalt 

29, 28, 27 jne.  

 Dupplis ( paarismäng ) annab Liiga tabelisse  1.koht mõlemale mängijale 56 punkti, 2.koht 50, 

3.koht 44, 4.koht 39, 5.koht 36, 6.koht 34, 7.koht 32, 8.koht  30, 9.koht 28, 10.koht 26, alates 

11 kohast vastavalt 25, 24, 23 jne. 

 Trios ( kolmikud ) annab Liiga tabelisse 1. koht 52 punkti, 2.koht 46, 3.koht 40, 4.koht 35, 

5.koht 32, 6.koht 30, 7.koht 28, 8.koht 26, 9.koht 24, 10.koht 22, alates 11. Kohast vastavalt 

21, 20, 19 jne. 

Erisus;                                  

 3 etapil,  Saaremaa avatud Meistrivõistlustel toimub naistele ja meestele eraldi turniir. 

Mõlema turniiri võitja saavad Liiga kokkuvõtte tabelisse punkte vastavalt turniiril saavutatud 

kohale, ehk naiste võitja – 60 punkti, teine koht – 54 ja kolmas 48 jne., samuti ka meeste 

võitja – 60 punkti, teine koht – 54 ja kolmas – 48 jne. 

Paremuse  selgitamine;   

 5 etapist läheb arvestusse  4 parimat punkti summat,  enim punkte hooaja lõpuks kogunud 

mängija on Liiga võitja.  Kui peale viimast etappi  on  mängijatel  võrdselt punkte, osutub 

otsustavaks: 

1. Parem koht viimasel etapil 

2. Esikohtade arv hooaja jooksul, võrdsete  esikohate puhul on eeliseks singli esikoht 

3. Teiste kohtade arv hooaja jooksul, võrdsete teiste kohtade puhul on eeliseks singli teine koht 

4. Kolmandate kohtade arv hooaja jooksul, võrdsete kohtade puhul on eeliseks singli kolmas 

koht. 

Süsteem;                           

 Igal alal selgub turniiri täpne süsteem peale eelregistreerimist. 

Loosimine;                        



 Loosimine toimub kohapeal enne võistlust, kell 10.20. Peale hooaja esimest etappi tekib nn 

reiting ja igal järgneval etapil asetatakse neli esimest mängijat/võistkonda tabelisse. 2022 

hooaja esimesel võistlusel arvestatakse reitingut 2021 lõpptulemus järgi. 

Registreerimine;              

 Võistlustele saab registreerida  eelregistreerimisega. Igale etapile toimub eelregistreerimine  

kuni võistluspäeva  üleeelmise päeva õhtuni  kella  20.00-ni aadressile 

tarvopihlas@gmail.com.  Iga võistluse eel saadetakse meeldetuletav e-kiri, kui  mängija meili 

aadress on korraldajate andmebaasis. Info on kirjas ka SK Kaarma ja Eesti Mölkky Klubi Liidu 

Facebooki lehel ja kodulehel molkky.ee.  

Autasustamine;               

 Etapil nelja parimat mängijat/paari/triot autasustatakse, auhinnad ka B - ja C turniiri 

parimatele.   

Üldkokkuvõttes;     

 Peaauhind Saaremaa Mölkky Liiga_2022 üldvõitjale 

 Ka üldtabeli teisele ja kolmandale kohale  

 Kolmele  parimale naisele 

 Parimale neiule ja noormehele ( 16 - aastased ja nooremad , vanus esimesel etapil )      

 Info;                                    

 tarvopihlas@gmail.com   
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