
 

 

 
 
 

VII Muruturniir (Koit Muru mälestusturniir) sulgpallis võistlusjuhend 
 
 
Aeg ja koht: laupäev, 28. august 2021 Tondiraba Sulgpallihallis (Tallinn, Tondiraba 11).  
 
Osavõtjad: osalema on oodatud kõik soovijad ja välisvõistlejad.  
 
Mänguliigid ja -süsteem: võisteldakse üksikmängudes ja paarismängudes neljas erinevas tugevusgrupis: A, B, 
C, D. 

A – meistriliiga ja esiliiga paremik 
B – esiliiga ja 2. liiga paremik 
C – 2. liiga 3. liiga 
D – algajad nn Rahvaliiga ehk 4.liiga 

 
Mehed ja naised võistlevad koos, segapaarid on lubatud. Korraldajal on õigus mängijaid vajadusel 
tugevusgruppides ümber tõsta. Mängitakse alagruppides. Alagruppide võitjad jätkavad olümpiasüsteemis ja 
selgitavad võitja. 
Pallid: Yonex AS-40, mängitakse võistlejate pallidega. 
 
Osavõtumaks: üks mänguliik 20€, kaks mänguliiki 30€ (koolilastele üks mänguliik 15€, kaks mänguliiki 25€).  
Osavõtumaksu saab tasuda kohapeal sularahas. Osavõtumaksust kaetakse võistluse kulud, ülejääv summa 
kantakse Murufondi. 
 
Stipendiumifond: Koit Muru sulgpallistipendium tekib eelmise aasta Muruturniiril osalejate poolt tasutud 
osalustasudest, millest on maha arvatud vajalikud korralduskulud, ja Murufondi annetustest. 2021. aastal on 
stipendiumite suurus 2 400 €. 
Murufondi on võimalik teha ka annetusi kas sularahas võistluspäeval või ülekandega Eesti Sulgpalliliidu 
Murufondi arvelduskontole EE312200221068565010 (selgitusse märkida „Annetus Koit Muru fondi. 
Stipendiumi statuut on kättesaadav Murufondi kodulehel. 
 
Registreerimine: nimeline registreerimine võistlusele mänguliikide kaupa kuni 23. august e-maili teel: 
siiri@badminton.ee. Registreerimisel märkida osalejate klubiline kuuluvus. Registreerimise kohta saadetakse 
kinnitus e-maili teel.  
 
Seoses 9. augustist Eestis kehtima hakkavatest reeglitest (üle 50 osaleja siseüritustel) peab olema tagatud 
nakkusohutus ja selle kontroll. See tähendab, et võistlusel saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, 
COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed (48 tundi varem antigeeni kiirtesti 
või kuni 72 tundi varem PCR-test). Vastav tõend tuleb esitada saali sisenemisel võistluste läbiviijale või saata 
e-mail siiri@badminton.ee. Alla 18-aastastelt vaktsineerimistõendit ja/või testi sertifikaati ei nõuta. 
  



 

 

 
 
Ajakava: täpne ajakava ja võistluste avamise kellaaeg avalikustatakse 26. augustil 
www.tournamentsoftware.com ja võistluse kodulehel. Punkte loevad mängijad ise. 
 
Autasustamine: autasustatakse iga mänguliigi kolme paremat. Osalejate vahel loositakse avamisel välja 
mitmeid auhindu. 
 
Võistluse läbiviija ja lisainfo: Siiri Rajamägi, siiri@badminton.ee, 55 673 473.  
 
Korraldaja: Tallinna Sulgpalliklubi. Kontaktisik Külle Laidmäe (50 47 197). 
 
Koduleht: https://badminton.ee/murufond/ 
 


