
                GP-1 JUHEND 

 

VÕISTLUSTE AEG JA KOHT: 

Võistlused toimuvad 28.- 29.september 2019, Punane 69, Lasnamäe 

Sulgpallihallis.Võistluste täpne ajakava teatatakse Eesti Sulgpalliliidu kodulehel  

www.badminton.ee ja www.tournamentsoftware.com,  25.september 2019 

VÕISTLUSTE KORRALDAJA: 

MTÜ Tallinna Sulgpallikeskus, Punane 69. 

Peakohtunik :  Ago Tiiman tel.+ 3725237646 

Peakorraldaja :Alfred Kivisaar tel.+37256605764 

OSAVÕTJAD: 

Võistlustele on kutsutud kõik soovijad vastavalt GP-üldjuhendile, samuti 

välisvõistlejad. 

VÕISTLUSTE SÜSTEEM: 

Meistriklass: võisteldakse meesüksikmängus, naisüksikmängus, mees ja 

naispaarismängus ja segapaarismängus. 

Esiliiga: võisteldakse meesüksikmängus, naisüksikmängus, mees 

ja naispaarismängus ja segapaarismängus. 

2. liiga: võisteldakse meesüksikmänus, naisüksikmängus, mees 

ja naispaarismängus ja segapaarismängus. 

3. liiga: võisteldakse meesüksikmänus, naisüksikmängus, mees ja naispaarismängus 

ja segapaarismängus. 

Mängijate paigutamine ja loosimine toimub vastavalt GP üldjuhendile ja Eesti 

edetabelile.  

Kõikide liigade üksikmängud toimuvad 28.september ja paarismängud 29.september. 

Esiliigas, 2-liigas ja 3.liigas kaotaja on vajadusel järgmise mängu punktilugeja 

samal väljakul. 

Sulgpall: Yonex AS-50 

MAJANDAMINE: 

Kõik võistlustele lähetamisega seotud kulud (osavõtumaks, sulgpallid, sõit, 

majutamine, toitlustamine) kannab mängija, klubi. 

OSAVÕTUMAKS: 

Osavõtumaks ei sisalda sulgpalle. 

Meistriklass    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 sulgpalliliidu litsentsimaksu. 

Mängija, kes ei kuulu Liidu liikmesklubisse, on osavõtumaks 2 eurot kallim. 

Osavõtumaks tasuda hiljemalt 20. september 2019. 

MTÜ Tallinna Sulgpallikeskus , Swedbank konto nr.EE842200221037466438   

AUTASUSTAMINE: 

Autasustakse kõikide mänguliikide finaliste. 

REGISTREERIMINE: 

Võistlustele nimeline registreerimine mänguliikide kaupa kuni 

17.september 2019  e-mail:siiri@badminton.ee 
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GP SARJA AUHINNAFOND: 

2019/2020 hooaja 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 Meesüksikmäng Naisüksikmäng Meespaarismäng Naispaarismäng Segapaarismäng 

1. 300€ 300€ 200€ 200€ 200€/200€ 

2. 150€ 150€ 200€ 200€  

3. 100€ 100€    

*Auhinnarahalt peetakse kinni tulumaks 

 


