
  

Sulgpalli Pekiturniiri juhend 

Sulgpalli Pekiturniir on mõeldud kõigile sulgpalli harrastavatele toredatele inimestele, 

sõltumata mängutasemest ja soost. Eesmärgiks on pakkuda meelelahutuslikku 

võistlusformaati, palju mänge, korralikult koormust, häid auhindu ning erinevaid vastaseid.  

Eraldi eesmärk on pakkuda ka võistluskogemust mängijatele, kes varem pole võistelnud ja 

lahti saada ängist, mida on selleks hetkeks põhjustanud päkapikkude toodud kommid, ämma 

poolt pakutud praekapsas ja naabrimehega koos ära joodud alkohol. 

Võistlus toimub 13. detsembril Tondiraba sulgpallihallis: 
 
10:00 Harrastajad 
11:00 Edasijõudnud  
12:00 Eliit  
 

OSALEJAD 

Võistlejad jagatakse kolme tugevusgruppi: algajad, harrastajad ja edasijõudnud. Tulla võib 

nii oma paarilisega või selle puudumisel leiab teile sobiva mängupartneri korraldaja. 

Harrastajate grupis tohivad mängida: 

1) Ilma võistluskogemusteta paarid või 

2) Eesti sulgpalliliidu jooksvas edetabelis olev neljanda liiga mees või naine ilma 

võistluskogemuseta naise-või mehega või  

3) Eesti sulgpalliliidu jooksvas edetabelis olev neljanda liiga mees või naine neljanda 

liiga mehe või naisega 

Edasijõudnute grupis tohivad mängida: 

1) Eesti sulgpalliliidu jooksvas edetabelis olev kolmanda liiga mees kas kolmanda või 

neljanda liiga või ilma võistluskogemuseta naisega 

2) Eesti sulgpalliliidu jooksvas edetabelis olev neljanda liiga mees kas kolmanda liiga 

mehega või kolmanda liiga naisega või ilma võistluskogemuseta mehega 



  

3) Eesti sulgpalliliidu jooksvas edetabelis olev kolmanda liiga naine kolmanda liiga 

naisega 

 

Edetabelis arvestatakse kõrgemat kohta olenemata mänguliigist. Eelistatud on 

segapaarid! 

Kõik ülejäänud mängijad mängivad eliitgrupis. Eliitgrupis ei tohi koos mängida meistri- 

või esiliiga mehed.  

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

kuid kelle mänguoskus on mingile liigale vastav.  

MÄNGUDE FORMAAT 

Eesmärk on moodustada võimalikult tasavägised paarid. Paarid määratakse ühe tugevusgrupi 

mängijatest, kes saavad paigutuse vastavalt edetabeli koha, tuntuse ja mänguoskuse alusel. 

Alagrupid ning vajadusel paarid moodustab korraldaja. Mängitakse 15 punktini, ühe punktise 

vahega kahe geimi võiduni, kolmas geim vajadusel 11-ni.  

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 enne oma grupi võistluse algust.  

AUTASUSTAMINE 

Pekiturniiril autasustatakse karikate ja korralike auhindadega kolme parimat paari igast 

tugevusgrupist. 



  

OSAVÕTUTASUD JA REGISTREERIMINE 

Turniiril osalemise tasu on 25 eurot mängija. Osalustasu saab tasuda ka läbi Stebby 

https://app.stebby.eu/event/4596/ticket/40316?subEventId=4597 süsteemi, kasutades 

tööandja poolt ette nähtud spordikompensatsiooni . Muul juhul tasutakse koha osavõtutasu 

koha peal sularahas. Osavõtutasu sisaldab väga korralikku mängukoormust, head seltskonda, 

mänguväljakuid, sauna kasutamist, suupisteid, vett ning peale mänge jahutatud õlut ning 

siidrit. 

Registreerimine (ka siis kui tasute osalustasu läbi Stebby) spordinauding@gmail.com 

NB! Eelregistreerimise tähtaeg on 12. detsembril 20:00 !  

LISAINFO 

Indrek Raig indrek.raig@omniva.ee tel 5208635 


