
    

 

EESTI NOORTE MEISTRIVÕISTLUSED 2021 

 
 

Korraldaja:   Eesti Sulgpalliliit 
   +372 56492144 
   info@badminton.ee 

 
Koht:   Pärnu Spordihall, Riia mnt 129, Pärnu 

 
Koduleht:  www.badminton.ee 
 

Peakohtunik: Siim Järveoja 
 

Match control: Kathy-Karmen Kale info@badminton.ee  
 
Aeg:    22.-23. oktoober 2021 

 
Registreerimise 08. oktoober 2021 

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

 
Ajakava: Võistluse täpne ajakava avalikustatakse Eesti Sulgpalliliidu 

kodulehel www.badminton.ee 19. oktoober 2021.  
 

Osavõtumaks:  Üksikmäng U11, U13, U15, U17  20 € 

Paarismäng U13, U15, U17   15 € mängija 

Segapaarismäng U13, U15, U17  15 € mängija  
 

   Osavõtumaks sisaldab sulgpalle. 
Osavõtumaksu tasub mängijat esindav klubi hiljemalt 19. 
oktoober 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 ESPL liikmesklubi liikmed.  
Sportlased vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest. 

 Võistlusel osalejate nimekiri avaldatakse hiljemalt 5 päeva 
peale registreerimistähtaja lõppu ESPL kodulehel 

www.badminton.ee  
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U-17 sündinud 01.01.2005 – 31.12.2006   
U-15 sündinud 01.01.2007 – 31.12.2008   
U-13 sündinud 01.01.2009 – 31.12.2010  

U-11  sündinud 01.01.2011 ja nooremad 
 

Mänguliigid ja süsteem: 
Üksikmängude võistlusklassid: U-11, U-13, U-15, U-17. 
Paaris- ja segapaarismängude võistlusklassid: U-13, U-15, 

U17. Mängitakse 21 punktini süsteemis kahe geimi võiduni.  
 

Asetamine ja loos:   
Noormeeste ja neiude üksikmängus asetatakse 8 mängijat, 
kõikides paarismängudes 4 mängijat või mängupaari. 

Paigutamise ja loosimise aluseks on 08. oktoober 2021 kehtiv 
Eesti Noorte edetabel. 

 
Sulgpall:  Yonex  
 

Riietus: Mängijate riietust reguleerib ESPL võistlusreeglite punkt 16. 
  

 
 
Autasustamine: Kõikide vanuseklasside kolme esimest mängijat või paari 

autasustatakse medaliga ja diplomiga. 
 

Reeglistik: Võistluse läbiviimisel juhindutakse Eesti Sulgpalliliidu ja BWF-i 
reeglistikest. Võistluse käigus tekkivate probleemide 

lahendamisel on peakohtuniku otsus lõplik. Vastuolu korral 
ESPL 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.  

 
COVID info:  Covid protokoll avaldatakse hiljemalt nädal enne võistluse 

toimumist. 
 
Majutus:  Pärnu Hotell (Rüütli 44) 

 
Premium Toad: 

Ühene tuba           45€/öö 
Kahene tuba          50€/öö 

 

Hinnas sisaldub: majutus, hommikusöök, hommikusauna ja - 
jõusaali külastus ning parkimine hotelli parklas (vabade 

kohtade olemasolul). 
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 Broneerimisel kasutata märksõna „sulgpall“. Broneerimine 

emailile: sales@hotelparnu.com  
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