
   
 
  

Eesti Super Seeria I 

Etapp 2021/22 
 
Eesmärk: 
 
Võistluse eesmärk on parimate selgitamine paarismängudes, propageerida sulgpalli levikut Eestis, 
toetada noorsportlaste läbilöömist täiskasvanute klassis ning koguda punkte Super Seeria üldvõidu 
tarvis. 
 

Läbiviimise aeg ja koht: 
Võistlused toimuvad laupäeval, 11.september 2021, algusega kell 10.00 Tondiraba 
Sulgpalihallis aadressiga Tondiraba 11, 13916 Tallinn, Estonia 

 
Sihtgrupp: 
Sulgpallivõistlustele oodatakse nii noori kui täiskasvanud harrastus- ja professionaalseid  
sulgpallimängijaid. 
 

Võistlusklassid: 
Võistlused viiakse läbi  mees-, nais-,ja segapaarismängudes. Meistriliigas , Esiliigas , II liiga , III 
liiga ja IV liiga. Paari paigutus liigasse toimub vastavalt Eesti edetabelile. 
Täpne võistlussüsteem igas liigas koostatakse pärast osavõtjate arvu selgumist ja on nähtav 
lehekülgedel www.badminton.ee  ja www.tournamentsoftware.com. Võistlused viiakse läbi 8. 
väljakul. 
 

Registreerimine: 
Registreerimine võistlustele toimub kuni 08.09.2021 e-maili aadressil: rainerterras@gmail.com 
 või läbi online süsteemi. Registreeritud mängijad ja ajakava avaldatakse hiljelmalt 09.09.2021 
kell 20.00 järgnevatel aadressitel: 
www.badminton.ee ja www.tournamentsoftware.com  
 
REGISTREERIMISEL PALUME KINDLASTI MÄRKIDA KLUBI KUHU KUULUTAKSE. 
 

Osavõtutasu: 
Üks mänguliik 20 eurot ja kaks mänguliiki 35 eurot inimese kohta. 
 
Osavõtutasu palume tasuda MTÜ Kiili Sulgpalliklubi arveldusarvele: 
LHV pank EE707700771001942881. 
Maksekorralduse selgitusse palume märkida Võistleja nimi ja mänguliigid, kus osaletakse. 
Osavõtutasu on võimalus tasuda kohapeal ka sularahas enne võistluste algust. 
Osavõtutasu sisaldab ESPL litsensimaksu mängija kohta. Mängijad, kes ei kuulu ESPL –poolt 
tunnustatud klubidesse peavad maksma  litsensumaksu ehk 2 eurot rohkem, kui teised mängijad 



 

COVID-19 reeglid 

TREENINGUTES JA VÕISTLUSTEL OSALEJAD 

1.                  IGA ÜLE 18-AASTANE TREENINGUS VÕI VÕISTLUSTEL OSALEJA ON KOHUSTATUD SISENEMISEL 
REGISTREERIMA OMA SAABUMISE KESKUSE ADMINISTRAATORI JUURES. 

2.                  Kõik mängijad ja võistlustel osalejad esitavad keskuse administraatorile keskusesse sisenemisel 
vaktsineerimise või läbipõdemise tõendi ja isikut tõendava dokumendi.  

3.                  Isikud, kellel ei ole võimalik esitada vaktsineerimise või läbipõdemise tõendit, pääsevad 
treeningule või võistlustele kui neil on esitada tervishoiuteenuse osutaja (nt Synlab, Confido 
Meditsiinikeskus, apteek) juures kuni 48 tundi varem tehtud antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem 
tehtud PCR-testi tulemus. Treeningutes või võistlusel osalemiseks peab testi tulemus olema negatiivne. 

4.                  Kui isikul ei ole võimalik esitada tervishoiuteenuse osutaja tõendit testi tulemuse kohta, on 
võimalus soetada keskusest antigeeni kiirtest ning sooritada testimine kohapeal selleks ettenähtud 
kohas ning viisil. Treeningutes või võistlusel osalemiseks peab testi tulemus olema negatiivne. Keskus 
ei aktsepteeri varem, näiteks kodus, tehtud testi tulemust. 

VÕISTLUSTE PEALTVAATAJA 

1.                  IGA ÜLE 18-AASTANE VÕISTLUSTE PEALTVAATAJA ON KOHUSTATUD SISENEMISEL 
REGISTREERIMA OMA SAABUMISE KESKUSE ADMINISTRAATORI JUURES. 

2.                  Pealtvaataja esitab keskuse administraatorile keskusesse sisenemisel vaktsineerimise või 
läbipõdemise tõendi ja isikut tõendava dokumendi. 

3.                  Isikud, kellel ei ole võimalik esitada vaktsineerimise või läbipõdemise tõendit, pääsevad 
saalidesse kui neil on esitada tervishoiuteenuse osutaja (nt Synlab, Confido Meditsiinikeskus, apteek) 
juures kuni 48 tundi varem tehtud antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem tehtud PCR-testi tulemus. 
Testi tulemus peab olema negatiivne. 

4.                  Kui isikul ei ole võimalik esitada tervishoiuteenuse osutaja tõendit testi tulemuse kohta, on 
võimalus soetada keskusest antigeeni kiirtest ning sooritada testimine kohapeal selleks ettenähtud 
kohas ning viisil. Saalidesse pääsemiseks peab testi tulemus olema negatiivne. Keskus ei aktsepteeri 
varem näiteks kodus tehtud testi tulemust. 

5.                  Pealtvaatajatel tuleb arvestada, et keskusest väljudes ja tagasi tulles tuleb taas esitada vajalikud 
tõendid. Kui on teada, et tullakse tagasi ja on tehtud kohapealne antigeeni kiirtest, palume jätta 
administraatorile tema poolt küsitud andmed ning tagasi tulles anda sellest administraatorile teada. 

6.                  Võistluste korraldajaga koostöös võidakse jagada pealtvaatajatele liikumise kontrolli 
lihtsustamiseks sisse-välja käimiseks käepaelu. 

7.                  Võistluse korraldajal on soovi korral õigus kehtestada pealtvaatajatele täpsemad reeglid (nt 
pealtvaatajad ei ole lubatud). 

 

 
Sulgpallid: 

Võistluste ametlikuks palliks on Li-Ning Super 1000 (Hind kohapeal 25eur) 

Võistlustel mängitakse sulgedest pallidega, mida osavõtumaks ei sisalda. Eelistatud on BWF poolt 
heakskiidetud pallid. Vajadusel saab palle ka kohapealt soetada. 
 

Autasustamine: 



Autasustatakse iga liiga kolme parimat. 
 
 

Sponsorid:  
 

 

 
 
 
Korraldaja: 
MTÜ Kiili Sulgpalliklubi. 
 
Võistlusega seonduvaid küsimusi paluks saata aare@lining.eu 
Tel. 5137378 Aare Luigas 
  


