
 

Sulgpalli Liivaturniir 2020 

 

Läbiviimise aeg ja koht: 

Võistlused toimuvad laupäeval, 22. veebruaril 2020, Teras Beach rannavollekeskuses (Lõuka 6, 

Tallinn). 1.tugevusgrupp alustab kell 14.00, 2.tugevusgrupp alustab kell 10.00. 

Sihtgrupp ja eesmärk: 

Võistlusele on oodatud kõik sulgpallurid sõltumata vanusest ja mängutasemest. Eelnev 

võistluskogemus ei ole oluline. Võistluse eesmärk on parimate selgitamine paarismängudes, 

propageerida sulgpalli levikut Eestis, pakkuda jahedal ajal võistlemiseks tavapärasest erinevat 

keskkonda.  

Võistlusklassid: 

Võistlused viiakse läbi kahes tugevusgrupis:  

1. tugevusgrupp – teine liiga ja tugevamad 

2. tugevusgrupp – kolmas ja neljas liiga ning võistluskogemuseta mängijad 

Mängitakse paarismänge. Osaleda saab koos oma tavapärase paarilisega, paarilise puudumisel aitab 

paarilise leidmisega korraldaja. Kuna eesmärk on hoida tase võimalikult ühtlane, peab iga paari 

osaluse eelnevalt kinnitama korraldaja. Koos ei tohi mängida kaks Meistriliiga mängijat (olenemata 

soost), meespaari puhul ei tohi mängida koos kaks Esiliiga mängijat.  

Iga paar peaks saama vähemalt viis võistlusmängu ning positiivse võistluskogemuse päevast.  

Täpne võistlussüsteem igas tugevusgrupis koostatakse pärast osavõtjate arvu selgumist. 

Erisused tavareeglitest 

Võistlused viiakse läbi kuuel väljakul, mis on tavalise sulgpalliväljaku mõõtmetest mõnevõrra 

väiksemad.  

Mängitakse kahe geimi võiduni, üks geim 15 punktini, ühe punkti vahega (seisul 14-14 võidab geimi 

paar, kes saavutab esimesena 15 punkti). Kolmas geim vajadusel 11 punktini, ühe punkti vahega. 

Väljakutel puudub väljakut pikipidi poolitav servikasti joon.  

Servitakse nagu ikka kordamööda (pärast punkti loovutamist) või üks mängija kuni punkti 

kaotamiseni, kuid servida tohib terve mängukasti ulatuses ning servi võib vastu võtta ükskõik kumb 

mängija (analoogne rannatennisega).  

 

 



Registreerimine ja osavõtutasu: 

Registreerimine võistlustele toimub kuni 20.02.2019 e-maili teel aadressile: indrek@sulgpallikool.ee 

(registreerimisele saadetakse kinnitus).  

Ajakava saadetakse osalejatele e-maili teel 21.veebruari õhtul. Registreerunud mängijate 

nimekirjaga saab jooksvalt tutvuda aadressil: https://tinyurl.com/sp27k5n  

Võistluse osavõtutasu on registreerimisel kuni 31. jaanuar 29 eurot mängija kohta. Registreerimisel 

alates 1.veebruarist on osavõtutasu 39 eurot mängija kohta. Osavõtutasu sisaldab liivaväljakute-, 

duširuumide-, kappide- ja saunade kasutust. 

Osavõtutasu tasutakse korraldaja poolt esitatud arve alusel. Osavõtutasu saab maksta saab ka läbi 

SportID süsteemi ja kasutada ettevõtte soodustust: https://sportid.com/event/3886 (SportID kaudu 

tasumisel tuleb end ka e-maili teel võistlustele registreerida!).  

Mängupallid: 

Võisteldakse osalejate isiklike sulg- või plastikpallidega. Kui vastasega pallide valikul kokkuleppele ei 

jõuta, tuleb mängida plastikpalliga.  

Võistluse korraldaja: 

Võistluse korraldaja on MTÜ Tondiraba Sulgpalliklubi, Tondiraba 11.  

Vastutav isik: Indrek Luts indrek@sulgpallikool.ee +372  5622 3414. 

Autasustamine: 

Autasustatakse mõlema tugevusgrupi kolme paremat paari karikatega ning auhindadega.  
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