EESTI JUUNIORIDE MEISTRIVÕISTLUSED
SULGPALLIS 2020
Korraldaja:

Eesti Sulgpalliliit
+372 56492144
info@badminton.ee

Koht:
Koduleht:

A Le Coq Spordihall, Ihaste tee 7, Tartu
www.badminton.ee

Peakohtunik:

TBC

Match control:

Kathy-Karmen Kale info@badminton.ee

Aeg:

17.-18. oktoober 2020

Registreerimise 02. oktoober 2020
tähtaeg:
Registreerimisvaldused saata e-mailile info@badminton.ee.
Osavõtuavalduse esitab mängijat esindav klubi. Palun
kasutada registreerumisvormi.
Ajakava:

Võistluse täpne ajakava avalikustatakse Eesti Sulgpalliliidu
kodulehel 13. oktoober 2020.

Osavõtumaks:

Üksikmäng: 25 €
Paaris- ja segapaarismäng: 20 € mängija.
Osavõtumaksu tasub mängijat esindav klubi hiljemalt 13.
oktoobril, Eesti Sulgpalliliidu arveldusarvele.
Mängija klubi on kohustatud maksma registreerimistasu ka
juhul kui registreerimine tühistatakse peale registreerimisaja
lõppu.

Osavõtjad:

Eesti Vabariigi kodanikud ja alalise elamisloaga välisriigi
kodanikud, kes on ESL liikmesklubi liikmed ning sündinud
01.01.2002 või hiljem. Sportlased vastutavad ise oma
tervisliku seisundi eest. Võistlusel osalejate nimekiri
avaldatakse hiljemalt 5 päeva peale registreerimistähtaja
lõppu ESL kodulehel.

Mänguliigid ja
süsteem:

Poiste üksikmäng, tüdrukute üksikmäng, poiste paarismäng,
tüdrukute
paarismäng,
segapaarismäng.
Võisteldakse
olümpiasüsteemis.

Asetamine ja

Üksikmängudes asetatakse 8 mängijat, paaris- ja

loos:

segapaarismängudes 4 mängijat või mängupaari. Paigutamise
ja loosimise aluseks on Eesti Noorte edetabel seisuga 02.
oktoober 2020.

Sulgpall:

Yonex. Osavõtumaks sisaldab sulgpalle.

Riietus:

Mängijate riietust reguleerib ESL võistlusreeglite punkt 16.
Soovitatav on, et mängupaari mänguriietus on ühte värvi ja
ühtses stiilis või sarnane. Mängija nimi särgi seljal ei ole
kohustuslik.

Autasustamine: Kõikides
mänguliikides autasustatakse kolme esimest
mängijat või paari meistrivõistluste medali ja diplomiga.
Reeglistik:

Võistluse läbiviimisel juhindutakse Eesti Sulgpalliliidu ja BWF-i
reeglistikest.
Võistluse
käigus
tekkivate
probleemide
lahendamisel on peakohtuniku otsus lõplik. Vastuolu korral
ESL reeglistike ja BWF reeglistike vahel kohaldatakse BWF
reegleid.

Muu info:

Kõik võistlust puudutavad küsimused palume osavõtjat
esindaval klubil saata kirjalikult aadressil info@badminton.ee
Transpordi ja majutuse organiseerib ning kulud kannab
lähetav klubi või võistleja isiklikult. Võistlusel tuleb järgida

COVID info:

Võistlusel tuleb järgida ESL võistluste korraldamise juhendit:
https://badminton.ee/voistle/voistluste-reeglid/eestisulgpalliliidu-voistluste-korraldamise-juhend/
Viiruse
olukorrast tulenevalt teeb vajadusel ESL juhatus otsuse
võistluse ära jätmise kohta hiljemalt 12. oktoobriks 2020.

Majutus:

Hotell Dorpat (Soola 6)
Standard toad:
Ühene tuba 45,00 EUR
Kahene tuba 55,00 EUR
Kahene tuba lisavoodiga 75,00 EUR
Hinnad sisaldavad käibemaksu, buffet hommikusööki,
parkimist, WIFI ühendust tubades.
Broneerimisel palume kasutada märksõna " Sulgpall "
Broneeringuid ootame emailile: info@dorpat.ee
Hotell Hansa (Turu 27a)
1-kohaline tuba 39,00 EUR/öö;
2-kohaline tuba 52,00 EUR/öö;
2-kohale tuba 1 inimese kasutuses 42,00 EUR/öö;

3-kohaline tuba 77,00 EUR/öö.
Hinnad sisaldavad hommikusööki, tasuta WIFI ja tasuta
parkimist.
Broneerimisel palume kasutada märksõna " Sulgpall "
Broneerimine emailile: info@hansahotell.ee

