EASL AASTAPÄEVA TURNIIR

PUNKTIARVESTUS
1. VÕISTKONNAALAD (korv- ja võrkpall):
1. koht 24 punkti,
5. koht 13 punkti,
9. koht 6 punkti,

2. koht 20 punkti,
6. koht 12 punkti,
10. koht 4 punkti,

3. koht 17 punkti,
7. koht 10 punkti,
11. koht 3 punkti,

4. koht 15 punkti,
8. koht 8 punkti,
12. koht ja edasi 2 punkti,

Kui võistkondi on vähem kui kaheksa, siis saadakse poole vähem punkte.

2. MALE võistkonnavõistlus:
1. koht 12 punkti,
5. koht 7 punkti,

2. koht 10 punkti,
6. koht 6 punkti,

3. koht 9 punkti,
7. koht 5 punkti,

9. koht 3 punkti,

10. koht ja edasi 2 punkt.

4. koht 8 punkti,
8. koht 4 punkti,

Kui võistkondi on vähem kui kaheksa, siis saadakse poole vähem punkte.

3. INDIVIDUAALALAD (korvpalli vabavisked, lauatennis, sõudeergomeetrid,
male, kui osalejaid alal on 30 või vähem):
1. koht 12 punkti,
2. koht 9 punkti,
5. koht 5 punkti,
6. koht 4 punkti,
9. koht ja edasi 1 punkt.

3. koht 7 punkti,
7. koht 3 punkti,

4. koht 6 punkti,
8. koht 2 punkti,

Igal koolil läheb arvesse ühel individuaalalal kuni 4 parima osaleja tulemus, kusjuures iga
arvesse minev osaleja toob koolile vähemalt ühe punkti. Meestel ja naistel on eraldi arvestus.

4. INDIVIDUAALALAD (korvpalli vabavisked, lauatennis, sõudeergomeetrid,
male, kui osalejaid alal on 31 või enam):
1. koht 18 punkti,
2. koht 15 punkti,
3. koht 12 punkti,
4. koht 10 punkti,
5. koht 9 punkti,
6. koht 8 punkti,
7. koht 7 punkti,
8. koht 6 punkti,
9. koht 5 punkti,
10. koht 4 punkti,
11. koht 3 punkti,
12. koht 2 punkti,
13. koht ja edasi 1 punkt (kui on paremusjärjestuses esimese poole hulgas).
Igal koolil läheb arvesse ühel individuaalalal kuni 5 parima osaleja tulemus, kusjuures iga
osaleja punkti. Sõudeergomeetritel läheb punktiarvestusse absoluutarvestuse
paremusjärjestus. Meestel ja naistel on eraldi arvestus.

