
 

BABOLAT ELIIT SEERIA VI 

 

Mees-, nais- ja segapaarismäng (MD, WD, XD) 

21.märts 2020 

Tondiraba Sulgpallihallis (Tondiraba 11, Tallinn). 

Rohke osavõtu korral toimub turniir kahes saalis.  

Võistluste täpne ajakava avalikustatakse 19.märtsil http://www.tournamentsoftware.com 

Toetajad 

 

 

 

Võistluste korraldaja 

MTÜ Tondiraba Sulgpalliklubi  

Võistluste läbiviimise eest vastutav isik: Indrek Luts  

indrek@sulgpallikool.ee +372 5622 3414 

 

Osavõtjad 

Võistlustele on kutsutud kõik soovijad, samuti välisvõistlejad.  

Võistluste mänguliigid ja süsteem 

Võisteldakse mees-, nais- ja segapaarismängus.             

Mängud toimuvad Meistriliigas, Esiliigas, 2. liigas, 3. liigas ja 4. liigas.  

Võistlused toimuvad alagruppides, kohamängud olümpiasüsteemis.  

Kohtumised peetakse kahe geimi võiduni, geim 21 punktini.  

Mängijate paigutamine ja loosimine vastavalt Babolat Eliit Seeria üldjuhendile.  

Korraldajal on õigus mängijaid paigutada teise tugevusgruppi. 

Mängitakse võistlejate sulest pallidega. Turniiri ametlik pall on Babolat 1+.  

Kõikides mänguliikides on kaotanud mängija järgmises ringis punktinäitaja.  

Osavõtutasu 

Mees- ja naispaarismäng: 17€/mängija kohta; segapaarismäng: 17€/mängija kohta. 

Tondiraba Sulgpalliklubi ja Tondiraba Sulgpallikooli liikmetele mees- ja naispaarismäng: 

15€/mängija kohta; segapaarismäng: 15€/mängija kohta. Sulgpallid ei sisaldu osavõtutasus. 
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Osavõtutasu saab maksta ülekandega kuni 20.märtsini MTÜ Tondiraba Sulgpalliklubi arvele 

EE907700771003141732 (LHV Pank), maksekorralduse selgitusse märkida: Babolat Eliit VI ja 

võistleja nimi. Osavõtutasu saab maksta ka sularahas või kaardiga saalis kohapeal (kaardiga 

tasumise võimalus on ainult Tondiraba Sulgpallihallis).  

Eesti Sulgpalliliitu kuuluvate klubide liikmete litsentsitasu sisaldub osavõtutasus.  

Mängijale, kes ei kuulu Eesti Sulgpalliliidu liikmesklubisse, on osavõtutasu 2 € kallim. 

Sulgpallid ei sisaldu osavõtutasus.  

Registreerimine 

Online-registreerimine kuni  17.märtsini aadressil www.tournamentsoftware.com → 

Babolat Eliit Seeria VI 2020 

Registreerimine e-maili teel kuni 17.märtsini aadressile indrek@sulgpallikool.ee 

(registreerimisele saadetakse kinnitus). 

E-maili teel registreerimisel märkida: osaleja nimi, klubiline kuuluvus, liiga. 

Autasustamine  

Autasustatakse iga mänguliigi kolme paremat. Kui mänguliigis on viis või vähem osavõtjat, 

autasustatakse finaliste.  

 

Babolat Eliit Seeria koosneb kuuest etapist ja üldvõitjate autasustamine toimub viimasel 

etapil. Vähemalt viiel etapil osalejate vahel loositakse välja televiisor Euronics’ilt ja 

Mercedes-Bens väikebussi kasutusõigus nädalavahetuseks Väikebussirent OÜ-lt.  

 

INVITATION 

BABOLAT ELITE SERIES VI 
 

Men’s, women’s and miced doubles (MD, WD, XD) 

March 21st 2020 
Tondiraba Badminton Hall (Tondiraba Tennisekeskus, Tondiraba 11, Tallinn, Estonia). 

In case of large number of participants, the tournament will be held in two halls.  

Organizer 

MTÜ Tondiraba Sulgpalliklubi Indrek Luts indrek@sulgpallikool.ee 

Tournament system 

All events will be played in Meistriliiga, Esiliiga, 2.liiga, 3.liiga and 4.liiga.  

Entry fee 

Men’s and women’s doubles: 17€/per player; mixed doubles: 17€/per player.  The entry fee can be 

paid in cash or with card (card payments are possible only in Tondiraba Badminton Hall). Shuttles are 

not included in the entry fee.  
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Registration 

Registration is open until March 17th. 

Online-registration: www.tournamentsoftware.com → Babolat Eliit Seeria VI 2020 

Registration via e-mail: indrek@sulgpallikool.ee (registration will be confirmed). 

The draw and schedule will be published on March 19th. 

Prizes  

First three in every league will be awarded. When there are five or less participants in a 

league, first two will be awarded.  

 

BABOLAT ELIIT SEERIA ÜLDJUHEND 
 
1. Üldsätted 
1.1 Eliit Seeria on MTÜ Tondiraba Sulgpalliklubi poolt korraldatav võistlussari.  
1.2 Eliit seeria võistlussari koosneb 6-st osavõistlusest, mille käigus selgitatakse    Eliit Seeria üldvõitjad naiste ja 
meeste arvestuses vastavalt allpool toodud punktitabelile. Üldvõitjatele on ettenähtud eriauhinnad. 
1.3 Eliit Seeria võistlussarja esimene osavõistlus toimub hiljemalt oktoobris ja viimane osavõistlus hiljemalt 
mais.  
1.4 Eliit Seeria võistlussarjas võisteldakse Meistriliigas, Esiliigas, 2.liigas, 3.liigas ja 4.liigas ning MÜ, NÜ, MP, NP 
ja SP mänguliikides. 2., 3. ja 4.liigas võib korraldaja näha juhendis ette erisused mänguliikide osas. 
1.5 Igal osavõistlusel toimub kaks erinevat mänguliiki ehk siis kas üksik- ja paarismäng, üksik- ja segapaarismäng 
või paaris- ja segapaarismäng. 
1.6 Eliit Seeria võistlussarja etappidel on lubatud osaleda kõikidel mängijatel nii Eestist kui välismaalt. 
 
2. Eliit Seeria võistlussarja osavõistlusele registreerimine 
2.1 Eliit Seeria võistlussarja osavõistlusele registreerumine toimub vastavalt võistluse juhendis toodud korrale. 
2.2 Võistluste korraldaja ei pea vastu võtma sellise mängija/klubi registreerimist, kelle kõik  
juhendis ette nähtud andmed ei ole esitatud registreerimisaja lõppedes või kellel on eelmiste võistluste eest 
osavõtutasu võlad. 
2.3 Mängija klubi või mängija on kohustatud maksma osavõtutasu ka juhul, kui registreerimine tühistatakse 
peale registreerimisaja lõppu. Mängija ei saa osaleda järgmistel turniiridel kuni eelmiste turniiride osavõtutasu 
on tasutud. (ESL võistlusreeglid punkt 4). 
 
3. Osavõistluse toimumisaeg ning ajakava 

3.1 Osavõistlus ja tasemeklasside mängud toimuvad vastavalt võistluste korraldaja poolt juhendis määratud 
ajale. Rohke osavõtu korral toimuvad mängud kahes saalis.  

3.2 Mängude järjestus ja ajakava tuleb avaldada internetis vähemalt 2 päeva enne turniiri  
toimumist. 
3.3 Kui mänguliigis on vähem kui kolm mängijat või mängupaari on võistlustoimkonnal  
õigus tühistada mänguliik või ühendada kõrgema tasemeklassi sama mänguliigiga. 
 
4. Eliit Seeria võistlussarja osavõtjate paigutamine ja osavõistluse süsteem 
4.1 Eliit Seeria osavõistlustel on paigutamise aluseks ESL edetabel, mis kehtib võistlustabelite koostamise 
päeval.  
4.2 Eliit Seeria võistlussarja osavõistlustel paigutatakse MÜ ja NÜ esimesed 4 mängijat. Paarismängudes 
paigutatakse esimesed 4 paari (paariliste punktid Eesti edetabeli järgi liidetakse).  
4.3 Paigutumine liigadesse toimub vastavalt ESL võistlusreeglitele ja edetabelile.  
4.4 Eliit Seeria võistlussarjas mängitakse nii üksikmängudes kui paarismängudes alagrupiturniirisüsteemis ning 
kohamängud olümpiasüsteemis. Võitja selgitavad alagruppide võitjad.  
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5. Eliit Seeria võistlussarja edetabeli koostamine 
5.1 Eliit Seeria võistlussarja edetabel koostatakse eesmärgiga anda hetkeülevaade Eliit Seeria võistlussarja 
punktiseisust.  
5.2 Eliit Seeria võistlussarja edetabeli koostamine algab iga aasta esimese osavõistluse toimumise järel ning 
lõpeb peale viimast osavõistlust.  
5.3 Edetabelit kaasajastatakse peale viimaseid punkte andnud võistlusi vähemalt 1 nädala  
jooksul. Punktitabelis avaldatakse kõik Eliit Seeria võistlussarja võistlused, kust on saadud  
punkte. Tabel avaldatakse kodulehel  www.sulgpallikool.ee, sektsioonis „Turniirid“.  
5.4 Eliit Seeria võistlussarja edetabelis saavad punkte üksikmängijad ning paarismängijad eraldi ehk iga 
paariline saab saavutatud koha eest eraldi punkte. 
5.5 Edetabeli koostamisel lähtutakse alljärgnevast punktitabelist: 
 

Mehed Tugevusklassid 

Koht Meistriliiga Esiliiga 2. liiga 3. liiga 4. liiga 

1. 400 250 150 100 60 

2. 340 210 130 85 50 

3. 300 190 110 75 45 

4. 280 175 105 70 40 

5.-8.  220 140 80 55 35 

9.-16. 160 100 60 40 25 

17.-32. 100 60 35 25 15 

33.-64. 40 25 15 10 10 

      
Naised Tugevusklassid 

Koht Meistriliiga Esiliiga 2. liiga 3. liiga 4. liiga 

1. 400 300 250 200 120 

2. 340 255 210 170 100 

3. 300 225 190 150 90 

4. 280 210 175 140 80 

5.-8.  220 165 140 110 70 

9.-16. 160 120 100 80 50 

17.-32. 100 75 65 50 30 

33.-64. 40 30 25 20 10 
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