EESTI SULGPALI KLUBIDE KARIKAS NOORTELE
Korraldaja:

Veeriku Badminton koostöös Eesti Sulgpalliliiduga
info@badminton.ee

Koht ja aeg:

Klubide Karikas noortele toimub 28.-29. mail 2022 Tartus,
Veeriku Sulgpallihallis (Näituse 33). Täpne mängude plaan ja
ajakava avaldatakse 25.04.2022

Peakohtunik:

Marta Kaart

Osalejad:

Võistlusel saavad osaleda kõik Liidu liikmesklubidesse
kuuluvad noorsportlased sünniaastaga 2004 ja nooremad, kes
on arvatud oma klubi võistkonna koosseisu.
Võistlus toimub vanuseklassides U13, U15, U17 ja U19, igasse
vanuseklassi võib klubi registreerida vaba arvu võistkondi.
Üks mängija saab mängijda ühes vanuseklassis ja ühes
võistkonnas. Ühe võistkonna suurus on maksimaalselt 3 poissi
ja 3 tüdrukut.

Mänguliigid ja
süsteem:

Asetamine ja
loos:

Võistkondlik turniir, kus vastasvõiskonna vastu mängitakse
MÜ, NÜ, MP, NP ja SP 100 punktini. Üks mängija võib iga
võistkonna kohtumises mängida 2 mänguliiki. Võistlus toimub
alagruppides, vajadusel jätkavad alagruppide võitjad
olümpiasüsteemis ja selgitavad võitja.
Võistkondade paigutamine toimub Eesti Noorte edetabeli
alusel (seisuga 13.05.), kus liidetakse kokku võistkonna 4
paremuselt kõrgemal asetseva mängija (2 poisi ja 2 tüdruku)
üksikmängu edetabelipunktid. Kõik võistkonnad paigutatakse.
Võrdsete punktide korral saab kõrgema paigutuse võistkond,
kelle mängija asub üksikmängu edetabelis kõrgeimal kohal.

Registreerimise
tähtaeg:
Võistkondade registreerimine toimub kuni 13. maini 2022
aadressile info@badminton.ee klubide kaudu ja kasutades
registreerimisvormi.
Võistlusel osalevate võistkondade nimekiri avaldatakse
hiljemalt 5 päeva peale registreerimistähtaja lõppu ESL
kodulehel www.badminton.ee
Võistkondade nimeline ülesandmine toimub võistluspäeva
hommikul hiljemalt pool tundi enne võistkonna iga kohtumise
algust.
Tabelid ja
ajakava:

Võistluse ajakava avalikustatakse Eesti Sulgpalliliidu kodulehel
25. mail 2022

Osavõtutasu ja
majandamine:

Iga klubi võistkonna osavõtutasu on 120€
Osavõtutasu sisaldab sulgpalle.
Osavõtumaksu tasub klubi arve alusel MTÜ Veeriku
Badmintonile, arved esitatakse ja peavad olema tasutud enne
turniiri algust.
Klubi on kohustatud maksma registreerimistasu ka juhul kui
registreerimine tühistatakse peale registreerimisaja lõppu.
Võistlejate ja treenerite toitlustamise, majutamise
sõidukulud kannab klubi või osaleja isiklikult.

Sulgpall:

Yonex AS-30 (osavõtutasu sisaldab sulgpalle)

Väljakud:

Mängitakse 5 väljakul

Riietus:

Mängijate riietust reguleerib ESL võistlusreeglite punkt 16.
On soovitav, et klubi võistkonna riietus on ühte värvi.

ja

Autasustamine: Kõikide vanuseklasside võitja võistkonda autasustatakse
rändkarikaga, esikolmikut medalite ja meenetega.
Reeglistik:

Mängusüsteem
100 punktini:

Muu info:

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.
Mängu võidab võistkond, kes jõuab esimesena 100 punktini.
Esimene kohtumine (MÜ) lõpeb kui üks mängijatest saab 20
punkti, teine kohtumine (NÜ) lõpeb kui üks mängijatest saab
40 punkti, kolmas kohtumine (MP) lõpeb, kuid üks paar saab
60 punkti, neljas kohtumine (NP) lõpeb kui üks paar saab 80
punkti ja viies kohtumine (SP) ning ka mäng lõpeb kui üks
paar saab 100 punkti. Kahe punkti vahet ei ole, seisul 99:99
võidab see võistkond, kes võidab viimase punkti.
Mängijad vahetavad pooled ja on 1 min intervall kui
mängija(d) on jõudnud seisuni 10, 30, 50, 70 ja 90.
Esimeses mängus loositakse serviõigus, järgmistes mängudes
alustab servimist eelmise mängu võitnud võistkonna mängija.
Kõik võistlust puudutavad küsimused palume osaleval klubil
saata kirjalikult aadressil info@badminton.ee

