
Eesti meistrivõistlused mõttespordi mitmevõistluse paarismängus 2011 

Korraldajad: Vint.ee, Kullo, Mõttespordi Eesti Alaliit, Eesti Rendžu Liit, Lilleküla 
Gümnaasium

Toimumisaeg: 12.02.2011 11:00 - 13.02.2011 15:00 

Toimumiskoht: Tallinn, Lilleküla Gümnaasium, Kuldnoka 24 

Osavõtumaks: Täiskasvanutele 10 eurot, lastele ja pensionäridele 3 eurot, 
Lilleküla kooli õpilastele tasuta.

Registreerimine: Registreerida saab lehel www.vint.ee – ürituste kalender (eeldab 
kasutaja olemasolu). Samuti saab registreerida telefonil: 56697382 (Ants Soosõrv 
– peakorraldaja).

EESMÄRK 

Sportlik-intellektuaalne meelelahutus, mille käigus selgitada välja Eesti parimad 
mõttespordi mitmevõistluse paarismängus. Ühtlasi koondise kandidaatide 
selgitamine maailmameistrivõistlusteks.

TURNIIRI KORRALDUS 

Üldist 

Võisteldakse 5 alal: male, vene kabe, bridž, (värvivahetusega) gomoku ja 
sudokute lahendamine. Kõik alad toimuvad paarismänguna ning arvestust 
peetakse paaridele. Üldparemusjärjestus selgitatakse 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. 
Kui mõnel alal on osavõtvaid paare vähem kui 14, saavad punkte ka need paarid, 
kes on turniirile registreerunud, kuid antud konkreetsel alal ei osale. Sõltuvalt 
osavõtjate arvust võib kohapunktide süsteem veidi muutuda. 

Ajakava 

Võistlused algavad 12. veebruaril kell 11, esimese alana on kavas sudokute 
lahendamine. Laupäeval mängitakse veel male- ja bridžiturniir. Orienteeruv 
võistluste lõpp on laupäeval kell 18-19. Pühapäeval, 13. veebruaril alustatakse 

http://www.vint.ee/


kell 10.00 värvivahetusega gomokuga. Võistluste viimase alana on kella 12.30 
paiku kavas vene kabe. Võistluste lõpetamine orienteeruvalt kell 15.00. 

Sudoku 

Lahendada tuleb 10-15 erineva raskusastmega sudokut etteantud aja piires. Kes 
võistkonnaliikmetest millist sudokut lahendab, ei ole oluline. Paremusjärjestus 
määratakse kogutud punktide alusel, kusjuures suurema raskusastmega sudokud 
annavad rohkem punkte. Võrdsete tulemuste korral jäädakse kohta jagama. Kui 
mõnel paaril õnnestub etteantud aja piires lahendada ära kõik sudokud, siis 
võidab see, kes suudab seda teha kõige kiiremini. Kui kõik on lahendatud, aga 
esineb viga, siis vigaste sudokude eest punkte ei saa. Aeg ei anna seejuures 
teiste lahendajate suhtes mingit eelist. Sudokud on koostanud Eesti selle ala 
tunnustatumaid spetsialiste AS KUMA ristsõnaväljaannete peatoimetaja Jaanus 
Laidna. 

Male 

Võistlus toimub šveitsi süsteemis 7-8 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 7-10 minutit partiile kummalegi vastasele. Võrdsete punktide 
korral arvestatakse koefitsienti (milline koefitsient on, antakse teada kohapeal). 

Bridž 

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

Gomoku 

Mängitakse värvivahetusega gomokut šveitsi süsteemis 7-8 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 7-10 minutit partiile kummalegi 
vastasele. Võrdsete punktide korral arvestatakse koefitsienti (milline koefitsient 
on, antakse teada kohapeal).



Kabe 

Mängitakse vene kabet šveitsi süsteemis 7-8 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 7-10 minutit partiile kummalegi vastasele. Võrdsete punktide 
korral arvestatakse koefitsienti (milline koefitsient on, antakse teada kohapeal).  

AUTASUSTAMINE 

Parimatele paaridele auhinnad. Eriauhind on parimale naispaarile. Korraldajate 
otsusega võidakse välja anda veel eriauhindu. 

ÜLDIST 

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


