58. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SULGPALLIS
Korraldaja:

Eesti Sulgpalliliit
+372 56915373
info@badminton.ee

Koht:
Koduleht:

Tallinn, Kalevi Spordihall, Juhkentali 12
www.badminton.ee

Peakohtunik:

Artur Zaluzhnoi artur.zaluzhnoi@gmail.com

Match control:

Siiri Rajamägi siiri@badminton.ee

Aeg:

04.-06. veebruar 2022

Registreerimise 14. jaanuar 2022
tähtaeg:
Registreerimisvaldused saata e-mailile info@badminton.ee.
Osavõtuavalduse esitab mängijat esindav klubi.
Ajakava:

R 04. veebruar – eelvõistlus, põhiturniiri esimesed ringid
L 05. veebruar - põhiturniiri esimesed ringid, veerand- ja
poolfinaalid
P 06. veebruar - finaalid ja autasustamine
Võistluse täpne ajakava avalikustatakse Eesti Sulgpalliliidu
kodulehel 28.jaanuaril 2022

Osavõtumaks:

Osavõtt ühest mänguliigist 35 €, kahest mänguliigist 60 €,
kolmest mänguliigist 80 €.
Osavõtumaks sisaldab
Meistrivõistlustest.

sulgpalle,

osavõttu

58.

Eesti

Noortele (sündinud 2004. aastal ja hiljem) osavõtt ühest
mänguliigist 30 €, kahest mänguliigist 55 €, kolmest
mänguliigist 70 €.
Osavõtumaksu tasub mängijat esindav klubi hiljemalt 31.
jaanuaril Eesti Sulgpalliliit MTÜ arveldusarvele nr
EE072200221002100169
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.
Registreerumisega Eesti Meistrivõistlustele kinnitab sportlane,
et tema tervislik seisund lubab võistlustel osaleda.

Võistlusel osalejate nimekiri avaldatakse hiljemalt 5 päeva
peale
registreerimistähtaja
lõppu
ESPL
kodulehel
www.badminton.ee
Mänguliigid ja
süsteem:

Põhivõistlusele pääseb meeste üksikmängus 32 mängijat;
naiste üksikmängus 16 mängijat; meeste paarismängus,
naiste paarismängus ja segapaarismängus 16 paari.
Meeste üksikmängus mängib maksimaalselt 64 mängijat,
naiste üksikmängus 32 mängijat ja paarismängudes
maksimaalselt 32 paari. Kui võistlusele registreerib rohkem
mängijaid kui on kohti, siis jääb mängija ootele kuni vabaneb
koht. Mängitakse 21 punktini süsteemis 3-st geimist parem.

Asetamine ja
loos:

Meeste üksikmängus asetatakse 8 mängijat, naiste
üksikmängus ja kõikides paarismängudes 4 mängijat või
mängupaari. Paigutamise ja loosimise aluseks on Eesti
edetabel seisuga 18.jaanuar 2022. Mängijate loosimine
tabelitesse toimub avalikult. Loosimise täpne aeg ja koht
teatatakse ESPL kodulehel peale registreerimistähtaja lõppu.

Sulgpall:

Yonex AS-50 (osavõtumaks sisaldab sulgpalle)

Väljakud:

Mängitakse 4 väljakul

Riietus:

Mängijate riietust reguleerib ESPL võistlusreeglite punkt 16.

Auhinnafond

Auhinnafondi 5000 € on välja pannud OÜ Lenne. Auhinnafondi
jagunemine üksikmängudes ja paarismängudes:
1.koht – 500 €, 2.koht – 300 €, 3.koht – 200 €.

Autasustamine: Kõikides
mänguliikides
autasustatakse
3
paremat
meistrivõistluste medaliga, meenetega ja auhinnarahaga.
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

Eesti Meistrivõistlusi toetab:

