GP-2
Võistluste aeg ja koht
Võistlused toimuvad 9.-10.novembril 2019, Tondiraba Sulgpallihallis (Tondiraba 11,
Tallinn). Rohke osavõtu korral toimuvad mängud kahes hallis.

9.novembril toimuvad üksikmängud,
10.novembril toimuvad paarismängud.
Võistlustele on kutsutud kõik soovijad vastavalt GP üldjuhendile, samuti välisvõistlejad.
Võistluste täpne ajakava avalikustakse 5.novembril 2019 Eesti Sulgpalliliidu kodulehel
(www.badminton.ee) ja Tondiraba Sulgpalliklubi kodulehel (www.sulgpallikool.ee).
Võistluste korraldaja
MTÜ Tondiraba Sulgpalliklubi, telefon +372 5199 0077
Peakohtunik: Reet Vokk +372 509 3511
Võistluste süsteem
Meistriliiga: võisteldakse meesüksikmängus, naisüksikmängus, mees- ja
naispaarismängus ja segapaarismängus. Mängijate paigutamine ja loosimine vastavalt GP
võistlussarja üldjuhendile. Paarismängudes mängitakse välja 5. koht ja 9. koht.
Esiliiga, 2.liiga, 3.liiga: võisteldakse meesüksikmängus, naisüksikmängus, meesja naispaarismängus ja segapaarismängus. Mängijate paigutamine ja loosimine vastavalt GP
võistlussarja üldjuhendile. Paarismängud toimuvad alagrupisüsteemis.
Esiliigas, 2.liigas ja 3.liigas on kaotaja samal väljakul järgmise mängu punktilugeja.
Ametlik sulgpall
Babolat 1 (kiirus 78)
Majandamine
Kõik võistlustele lähetamisega seotud kulud kannab mängija, klubi.
Osavõtumaks
Osavõtumaks ei sisalda sulgpalle.
Meistriliiga üksikmäng - 22 eurot; paarismäng - 16 eurot mängija;

Esiliiga üksikmäng - 22 eurot; paarismäng - 16 eurot mängija;
2.liiga üksikmäng - 22 eurot, paarismäng - 16 eurot mängija;
3.liiga üksikmäng - 22 eurot, paarismäng - 16 eurot mängija.
Osavõtumaks sisaldab Eesti Sulgpalliliidu litsentsitasu.
Mängijale, kes ei kuulu Eesti Sulgpalliliidu liikmesklubisse, on osavõtumaks 2 eurot kallim.
Osavõtumaksu võib maksta kohapeal sularahas või ülekandega
MTÜ Tondiraba Sulgpalliklubi arvele EE907700771003141732 (LHV Pank). Kaardiga on
võimalik osavõtumaksu tasuda ainult Tondiraba Sulgpallihallis.
Autasustamine
Autasustatakse kõikide mänguliikide finaliste.
Registreerimine
Online-registreerimine kuni 29.oktoobrini aadressil www.tournamentsoftware.com →
GP-2 2019 (http://www2.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=1B1FCCD9-440B4CC9-BC5F-7DE7D7A97113)
Võistlustele registreerimine e-maili teel mänguliikide kaupa kuni 29.oktoober 2019,
e-mailile indrek@sulgpallikool.ee (registreerimisele saadetakse kinnitus).
GP sarja auhinnafond
2019/2020 hooaja Eesti Sulgpalliliidu GP sarja võitja selgub peale viimast osavõistlust
GP edetabeli alusel. Üksikmängudes autasustatakse iga mänguliigi kolme parimat ja
paarismängudes kahte esimest mängijat. Segapaarismängus autasustatakse edetabeli
parimat meest ja naist. GP sarja reeglite 8.2.2. punktis alusel loetakse võrdsete
edetabelipunktide korral võitjaks enim kõrgemaid kohti saanud mängija. Kui
osavõistluste kõrgeimate kohtade arv on võrdne, loetakse võitjaks viimasel osaletud
osavõistlusel kõrgema koha saavutanud mängija. Kui ka see ei anna tulemust, läheb
vastava koha auhinna summa võrdse tulemusega võistlejate vahel jagamisele.
Hooajal 2019/2020 on auhinnarahaks 2300€, mis jagatakse võitjate vahel järgmiselt:
Koht
1.
2.
3.

Meesüksikmäng Naisüksikmäng Meespaarismäng Naispaarismäng Segapaarismäng
300 €
300 €
200 €
200 €
200€ / 200€
150 €
150 €
200 €
200 €
100 €
100 €

*Auhinnarahalt peetakse kinni tulumaks

