
Vene kabe turniirisari 2019 

Juhend 

Korraldajad 
Eesti Kabeliit, Mõttespordi Eesti alaliit ja Eesti mõttespordi portaal Vint.ee 

Eesmärk 
 
Turniirisarja eesmärrgiks on populariseerida kabe mängimist ning selgitada välja parimad 
kabetajad internetis. 

Ajakava 
Turniirid toimuvad ajavahemikus 01.10 - 31.10 igal õhtul kell 20:00 portaalis Vint.ee 

Turniiride formaat 
Mängitakse 8-voorulised turniirid šveitsi süsteemis ajakontrolliga 3 min. + 2 sekundit. 
 
Kõik turniirid toimuvad Vint.ee keskkonnas, mistõttu on oluline, et huvilised enne selle 
keskkonnaga tutvuksid. Samuti on vaja veenduda, et Vint.ee mängud arvutis toimiksid 
(http://www.vint.ee/mangud/). 
 
 
1) Turniiril mängimiseks peab end oma kasutajanimega vint.ee keskkonda sisse logima 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://vint.ee/


2) Minema mängude lehele http://www.vint.ee/mangud/ (Valides vasakult menüüst “Mängud”) 

 
 
 
3) Valima paremalt turniiride jaotusest vastav turniir. 

 
 
* Turniiriruum tekib lehele pool tundi enne turniiri algust.  
 
4) Turniiriruumi sisenedes tuleb vajutada “Registreeru” nupule, et end turniirile registreerida. 
Seejärel tuleb jääda ootama 1. vooru algust. 
 
Kõikide turniiride orienteeruv kestus on 1 tund. 



 
Punktiarvestus 
 
Turniiridel kasutatakse Vint.ee turniiride süsteemi, kus võrdsete punktide korral läheb arvesse 
Progresseeruv koefitsient ning võrdse koefitsiendi puhul kasutaja Vint.ee vastava mängu reiting.  
 
Turniirisarja koondarvestuses liidetakse kasutaja 20 parima turniiri turniiripunktid. Võrdsete 
punktide puhul koondarvestuses arvestatakse teise kriteeriumine võidetud turniiride arvu. 
 
Autasustamine 
Turniirisarja kuute parimat autasustavad portaal Vint.ee ja Eesti Kabeliit auhinnaga. 
Turniirisarja võitjat autasustab Eesti Kabeliit nimelise karikaga. 
 
 
Tehniline lisainfo 
Turniiril osalemiseks peab arvutisse (või tahvelarvutisse / nutitelefoni)  olema installitud mõni 
uuem veebilehitseja: Firefox 11+, Chrome 14+, Opera 12.10+, Safari 6+ või Internet Explorer 
10+ 
 
Kui võistlejal tekib tehniline probleem (kaob elekter, interneti ühendus või jookseb arvuti kokku) 
ja ta ei jõua tehnilisi probleeme oma käigule mõeldud aja jooksul kõrvaldada, loetakse võistleja 
partii kaotanuks. 
Lisaks lõpeb võistleja jaoks turniir, kui ta ei tule tagasi turniiriruumi kahe vooru jooksul pärast 
probleemide ilmnemist (Kui turniiriserver tuvastab, et võistlejaga ei saada enam ühendust).  
Kui tehnilised probleemid tekivad turniiri korraldajal, lepitakse kokku uus turniiri toimumise aeg 
ning pooleli jäänud turniiri tulemused tühistatakse. 
 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab jooksvalt võistluste korraldaja Marten 
Meikop 


