
 

 Sulgpalli Uusaastaturniiri juhend  

 

Sulgpalli Uusaastaturniir on mõeldud kõigile sulgpalli harrastavatele toredatele inimestele, 

sõltumata mängutasemest ja soost. Eesmärgiks on pakkuda meelelahutuslikku võistlusformaati, 

palju mänge, korralikult koormust, erinevaid partnereid ning vastaseid. Eraldi eesmärk on 

pakkuda ka võistluskogemust mängijatele, kes varem pole võistelnud ja lahti saada aastavahetuse 

ängist.  

 

Võistlus toimub 01. jaanuaril 2020 Jüri Spordihoones:  

 

13:00 Harrastajad  

17:00 Edasijõudnud  

 

OSALEJAD  

 

Võistlejad jagatakse kahte tugevusgruppi: harrastajad ja edasijõudnud. Edasijõudnute grupi 

moodustavad mängijad, kes on Eesti sulgpalliliidu jooksvas edetabelis kas meistri-, esiliiga,- teise 

liiga või meeste kolmanda liiga tasemel. Vähem edasijõudnute grupi moodustavad mängijad, kes 

on kas naiste kolmanda või meeste ja naiste neljanda liiga tasemel või ilma võistluskogemuseta. 

Korraldajal on õigus paigutada tugevamasse gruppi ka mängijaid, kes edetabelis ei esine, kuid 

kelle mänguoskus on mingile liigale vastav.  

 

MÄNGUDE FORMAAT  

 

Mängitakse igamehe paarismängu ehk paariline selgub reeglina koha peal. Eesmärk on 

moodustada võimalikult tasavägised paarid. Paarid määratakse ühe tugevusgrupi mängijatest, kes 

saavad paigutuse vastavalt edetabeli koha, tuntuse ja mänguoskuse alusel. Paarid moodustab 

reeglina korraldaja. Võistlusele võib tulla ka oma paarilisega, aga sel juhul peab paar vastama 

edasijõudnute grupis järgmistele nõuetele:  

 

 



• Meistriliiga mees võib mängida kas kolmanda liiga mehega või kolmanda liiga naisega 

või alla selle;  

• Esiliiga mees võib mängida teise liiga mehega või teise liiga naisega või alla selle;  

• Teise liiga mees võib mängida kas esiliiga mehega või esiliiga naisega või alla selle;  

• Kolmanda liiga mees võib mängida kas meistriliiga mehega või meistriliiga naisega või 

alla selle.  

 

Harrastajate grupis on eelistatud segapaarid, kes ei kvalifitseeru eelnevalt toodud reeglite alla.  

 

NB! Korraldajal on õigus moodustada paare või mitte lubada mingit paari osalema nõrgemasse 

gruppi, vastavalt registreerunud mängijate tasemele. Kõik saavad alati mängida, kuid eesmärk on, 

et mängud oleksid võimalikult võrdsed ja mängurõõmu jaguks igale paarile.  

 

Eelregistreerunutel on kohustus registreerida oma kohalolek vähemalt 20 minutit enne 

võistluse algust Jüri Spordihoone pallihalli fuajees, teistel vähemalt 45 minutit enne 

võistluse algust.  

 

AUTASUSTAMINE  

 

Karikatega ja korralike auhindadega autasustatakse kolme parimat paari edasijõudnute 

tugevusgrupist ja kuute parimat paari harrastajate grupist.  

 

OSAVÕTUTASUD JA REGISTREERIMINE  

 

Turniiril osalemise tasu on 25 eurot mängija. Osalustasu saab tasuda ka läbi SportID süsteemi, 

kasutades tööandja poolt ette nähtud spordikompensatsiooni https://sportid.com/event/3825/tickets 

Muul juhul tasutakse koha osavõtutasu koha peal sularahas. Osavõtutasu sisaldab siniseid Yonex 

plastikpalle, head seltskonda, mänguväljakuid, sauna kasutamist, suupisteid, vett ning peale 

mänge jahutatud õlut ning siidrit.NB! Eelregistreerimise tähtaeg on 24 tundi enne võistlust!  

 

LISAINFO  

 

Indrek Raig indrek.raig@omniva.ee tel 5208635 

mailto:indrek.raig@omniva.ee

