EESTI SEENIORIDE MEISTRIVÕISTLUSED
SULGPALLIS 2019
Korraldaja:

Eesti Sulgpalliliit
+372 5199 0077
info@badminton.ee

Koht:
Koduleht:

Pärnu Spordihall, Riia mnt 129, Pärnu
www.badminton.ee

Peakohtunik:

Gristen Smirnov gristen.smirnov@gmail.com

Match control:
Aeg:

Katre Soon info@badminton.ee
30.märts 2019

Registreerimise 19. märts 2019
tähtaeg:
Registreerimisvaldused saata e-mailile info@badminton.ee.
ESPL liikmesklubide liikmed registreerib vastav klubi. Palun
kasutada registreerumisvormi.
Ajakava:

Võistluse täpne ajakava avalikustatakse Eesti Sulgpalliliidu
kodulehel 26.märtsil 2019.

Osavõtumaks:

Liidu liikmed:
Üksikmäng 24 € mängija; paaris- ja segapaarismäng 19 €
mängija/mänguliik
Mitteliikmed:
Üksikmäng 29 € mängija; paaris- ja segapaarismäng 24 €
mängija/ mänguliik
65+ vanuseklassid:
Üksikmäng 10 € mängija, paaris- ja segapaarismäng 5€
mängija/ mänguliik
Osavõtumaksu tasub mängija hiljemalt 26. märtsil, Eesti
Sulgpalliliidu arveldusarvele EE072200221002100169
(Swedbank). Mängija on kohustatud maksma
registreerimistasu ka juhul kui registreerimine tühistatakse
peale registreerimisaja lõppu.

Osavõtjad:

Eesti Vabariigi kodanikud ja alalise elamisloaga välisriigi
kodanikud.
Sportlased vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.
Võistlusel osalejate nimekiri avaldatakse hiljemalt 5 päeva
peale
registreerimistähtaja
lõppu
ESPL
kodulehel
www.badminton.ee

Vanuseklassid:

35+/ 40+/ 45+/ 50+/ 55+/ 60+/ 65+/ 70+/ 75+ Võistluse
vastavasse vanuseklassi võivad registreerida mängijad, kes
meistrivõistluste toimumise aasta 01. jaanuariks on saanud
vähemalt 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 või 75 aastaseks.

Mänguliigid ja
süsteem:

Võisteldakse alagrupi ja olümpia süsteemides, sõltuvalt
osavõtjate
arvust
vanusegrupis.
Kui
vanusegruppi
registreerub vaid üks võistleja (paar), viiakse see võistleja
(paar) üle nooremasse vanusegruppi. Auhinna(d) saab
üleviidud võistleja (paar) oma vanusegrupi arvestuses.

Asetamine ja
loos:

Igas vanuseklassis asetatakse üksikmängudes 4 mängijat ja
kõikides paarismängudes 4 mängijat või mängupaari.
Paigutamise ja loosimise aluseks on Eesti edetabel seisuga
19.märts 2019.

Sulgpall:

Yonex. Osavõtumaks sisaldab sulgpalle.

Väljakud:

Mängitakse 10 väljakul.

Riietus:

Mängijate riietust reguleerib ESPL võistlusreeglite punkt 16.
Soovitatav on, et mängupaari mänguriietus on ühte värvi ja
ühtses stiilis või sarnane. Mängija nimi särgi seljal ei ole
kohustuslik.

Autasustamine: Kõikides mänguliikides autasustatakse
kolme
mängijat või paari meistrivõistluste medaliga.

esimest

Reeglistik:

Võistluse läbiviimisel juhindutakse Eesti Sulgpalliliidu ja BWF-i
reeglistikest.
Võistluse
käigus
tekkivate
probleemide
lahendamisel on peakohtuniku otsus lõplik. Vastuolu korral
ESPL reeglistike ja BWF reeglistike vahel kohaldatakse BWF
reegleid.

Muu info:

Kõik võistlust puudutavad küsimused palume osavõtjat
esindaval klubil saata kirjalikult aadressil info@badminton.ee
Transpordi ja majutuse organiseerib ning kulud kannab
lähetav klubi või võistleja isiklikult.

Majutus:

Tervis ravispaahotell, Seedri 6, Pärnu
http://www.spatervis.ee/
Broneerimine aadressil sales@spatervis.ee
Salasõnaga „sulgpall“ ja vabade tubade olemasolul:
Standard ühene tuba 47,6 €/ööpäev,
Standard kahene tuba 56,1 €/ööpäev,

Standard toa hinnas sisaldub: buffet-hommikusöök, jõusaali
külastus kell 6.30-15.00, sauna- ja veekeskuse külastus E-N
6.30-17.00, R-P 6.30-22.00.
Superior ühene tuba 51,85 €/ööpäev,
Superior kahene tuba 64,6 €/ööpäev.
Superior toa hinnas sisaldub: buffet-hommikusöök, föön,
hommikumantel, sussid, hoiukapp, jõusaali külastus kell 6.3015.00, sauna- ja veekeskuse külastus E-N 6.30-17.00, R-P
6.30-22.00.

