
Casino Monte Carlo Eesti meistrivõistlused mõttemängude 
mitmevõistluse paarismängus

Tartu, Ülikooli kohvik, 12.-13. aprill 2008

JUHEND

EESMÄRK
Sportlik-intellektuaalne  meelelahutus,  mille  käigus  selgitada  välja  Eesti  parimad 
mõttemängude mitmevõistluse paarismängus. Ühtlasi mitme aastakümne vanuse traditsiooni 
taaselustamine endisel kujul.

AEG JA KOHT
Võistlus  peetakse  12-13.04.2008  Tartus,  Ülikooli  kohvikus,  Ülikooli  20,  3.  korruse 
konverentsisaalis. Võistluste algus laupäeval, 12.04 kell 11.00.

KORRALDAJA
Casino Monte Carlo, Akadeemiline Maleselts.

EELREGISTREERIMINE
Osalemiseks  on  vajalik  eelnev  registreerimine,  mottemangud@hot.ee või  telefonidel 
56957662  (Aksel  Rei),  53306601  (Andres  Kuusk)  või  53307855  (Jüri  Raidväli). 
Registreeruda saab ka eesti mõttemängudeportaali vint.ee foorumis  www.vint.ee  foorum 
 mängud   võistlused  ja  turniirid   mõttemängude  mitmevõistlus.  Selleks  on  vaja 
eelnevalt  kasutajakonto loomine, mis võtab kõigest paar minutit.  Ühtlasi võiks see foorum 
olla ka kohaks, kus saavad infot vahetada need, kel kindel osalemissoov, kuid partner puudub.

VÕISTLEJAD
Osaleda võivad kõik soovijad, kes on õigeaegselt registreerunud ja tasunud osavõtumaksu. 
Osavõtumaks  on  100  EEK  mängijalt,  (üli)õpilastele  50  EEK,  pensionäridele  ja  puudega 
inimestele tasuta. Osavõtumaksu tasumine toimub enne võistluste algust koha peal.

TURNIIRI KORRALDUS
Üldist
Võisteldakse 5 alal: male, vene kabe, bridž, mälumäng ja sudokude lahendamine. Kõik alad 
toimuvad paarismänguna ning arvestust peetakse paaridele. Üldparemusjärjestus selgitatakse 
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5 ala kokkuvõttes kohapunktide alusel.  Kohapunkte jagatakse järgnevalt: 1. koht – 16p, 2. 
koht – 14p, 3. koht – 12p, 4. koht – 11p, 5. koht – 10p, 6. koht – 9p, …, 14. koht – 1p. 
Sõltuvalt osavõtjate arvust võib kohapunktide süsteem muutuda.

Ajakava
Võistlused  algavad  12.  aprillil  kell  11,  esimese  alana  on  kavas  mälumäng.  Laupäeval 
mängitakse veel vene kabe- ja bridžiturniir. Orienteeruv võistluste lõpp on laupäeval kell 19. 
Pühapäeval, 13. aprillil alustatakse kell 10.00 sudokude lahendamisega aja peale. Võistluste 
viimase alana on kella 11 paiku kavas male. Võistluste lõpetamine orienteeruvalt kell 15.00.

Mälumäng
Mälumängus  tuleb  vastata  30  küsimusele  erinevatest  valdkondadest.  Mäng  toimud  5-6 
küsimuste blokkidena, igale blokile vastamiseks on aega 5-6 minutit.

Kabe
Mängitakse vene kabet šveitsi süsteemis 7 vooru. Olenevalt osavõtjate arvust (kuni 8 paari) 
võib  turniir  toimuda  ka  ringsüsteemis.  Iga  võistkond  (paar)  peab  eelnevalt  määratlema 
laudade  järjekorra,  mida  turniiri  käigus  muuta  ei  saa.  Arvesse  lähevad  partiipunktid,  st 
võimalikud on nii  tulemused  1-1,  2-0 kui  ka 1,5-0,5.  Mõtlemisaeg  on 10 minutit  partiile 
kummalegi  vastasele.  Võrdsete  punktide  korral  arvestatakse  progresseeruvat  koefitsienti 
(vooru järgsete punktide summa koos laiendustega).

Bridž
Mängitakse  24  jaotuseline  paariturniir  maxile.  Täpsem  turniiri  süsteem  sõltub  osavõtjate 
arvust. 

Sudoku
Lahendada  tuleb  kuni  10  erineva  raskusastmega  sudokut  etteantud  aja  piires.  Kes 
võistkonnaliikmetest  millist  sudokut  lahendab,  ei  ole  oluline.  Punkte  saab  ainult  täiesti 
korrektselt lahendatud sudokude eest, kusjuures raskemate sudokude eest on võimalik teenida 
ka rohkem punkte. Võrdse tulemuse korral otsustab aeg. Sudokud on koostanud Eesti selle ala 
tunnustatumaid spetsialiste Rauno Pärnits.

Male
Võistlus toimub šveitsi süsteemis 7 voorulisena. Olenevalt osavõtjate arvust (kuni 10 osalejat) 
võib  turniir  toimuda  ka  ringsüsteemis.  Iga  võistkond  (paar)  peab  eelnevalt  määratlema 
laudade  järjekorra,  mida  turniiri  käigus  muuta  ei  saa.  Arvesse  lähevad  partiipunktid,  st 
võimalikud on nii  tulemused  1-1,  2-0 kui  ka 1,5-0,5.  Mõtlemisaeg  on 15 minutit  partiile 
kummalegi  vastasele.  Võrdsete  punktide  korral  arvestatakse  progresseeruvat  koefitsienti 
(vooru järgsete punktide summa koos laiendustega).

AUTASUSTAMINE
Võistluste  3  paremat  paari  autasustatakse  medali  ja  rahalise  auhinnaga.  Täpsed  rahalised 
auhinnad sõltuvad osavõtjate  arvust,  1.  koha auhind on vähemalt  800 EEK. Eriauhind  on 
parimale naispaarile. Korraldajate otsusega võidakse välja anda veel eriauhindu.

ÜLDIST
Kõik juhendis mittekäsitletud ettetulevad probleemid lahendatakse kohapeal peakohtuniku ja 
abikohtunike otsustega.



Võistluste peakohtunik on Peep Narusberg.

Majutuse info 

Mõisavahe Hostel, tel. 7 40 06 74. 

Tähtvere, tel. 7 42 13 64. 

Eha Suia Kodumajutus, tel. 7 30 40 80. 

Salimo, tel. 7 36 18 50. 


