
EESTI SULGPALLILIIDU  

NOORTE GP 5. ETAPI  

JUHEND 
 

VÕISTLUSTE AEG JA KOHT 

Võistlused toimuvad 13. – 14. november 2021, Lasnamäe Sulgpallihallis Punane 69 Tallinn.   

 

VÕISTLUSTE KORRALDAJA 

MTÜ Tallinna Sulgpallikeskus, Cristian Saar tel.: +372 5160050; 

Peakohtunik:  Ago Tiiman tel.: +372 5237646; 

Match-control: Siiri Rajamägi tel.: +372 55673473; 

 

OSAVÕTJAD 

Võistlustele on kutsutud kõik soovijad vastavalt Noorte GP-üldjuhendile, samuti välisvõistlejad. 

 

VANUSEKLASSID 

U-11  01.01.2011 ja nooremad 

U-13  01.01.2009 – 31.12.2010 

U-15  01.01.2007 – 31.12.2008 

U-17  01.01.2005 – 31.12.2006 

U-19  01.01.2003 – 31.12.2004 

Vanuseklassid üksikmängudes: 

U-11; U-13A, B; U-15A, B; U-17A, B; U-19 

Vanuseklassid paarismängudes: 

U-13; U-15; U-17; U-19 

Vanuseklassid segapaarismängus: 

U-13; U-15; U-17; U-19 

 

SULGPALL 

Yonex AS-40 

 

MAJANDAMINE 

Kõik võistlustele lähetamisega seotud kulud (osavõtumaks, sulgpallid, sõit, majutamine, 

toitlustamine) kannab mängija või lähetav klubi. 

 

OSAVÕTUMAKS 

Osavõtutasud on alljärgnevad:  

Üksikmäng:   15 eur.  

Paarismäng:  12 eur/mängija  

Segapaarismäng: 12 eur/mängija   

 

Osavõtumaks sisaldab sulgpalliliidu litsentsimaksu. Mängijale, kes ei kuulu Liidu liikmesklubisse, 

on osavõtumaks 2 eurot kallim. 

Osavõtumaks tasuda ülekandega hiljemalt 10. november 2021.a.  MTÜ Tallinna 

Sulgpallikeskus arveldusarvele, Swedbank konto nr. EE842200221037466438 . Kohapeal 

tasumine vaid sularahas ja tasule lisandub 1 eur mänguliigi kohta.   

 

NB! Osavõtumaks ei sisalda sulgpalle. 
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REGISTREERIMINE JA AJAKAVA  

Võistlustele nimeline registreerimine mänguliikide kaupa kuni 02. november 2021 e-mail: 

siiri@badminton.ee . Laupäeval mängitakse üksikmängud ja pühapäeval B-liiga üksikmängud ning 

paaris- ja segapaarismängud.  

 

Võistluste täpne ajakava teatatakse Eesti Sulgpalliliidu kodulehel www.badminton.ee ja 

www.tournamentsoftware.com, 09. novembril 2021.a.   

 
AUTASUSTAMINE 

Autasustakse kõikide mänguliikide finaliste vastavalt Noorte GP juhendile. 

 

COVID-19 TINGIMUSED  

Vastavalt Juhendi avalikustamise hetkel kehtivatele Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud viiruse 

leviku tõkestamise reeglitele peab võistluste korraldamisel olema tagatud nakkusohutus. See 

tähendab, et kõik üle 18-aastased pealtvaatajad, kes sisenevad Lasnamäe Sulgpallihalli, peavad 

olema valmis oma vaktsineeritust või nakkusohutust tõendama hoone administraatori juures ja saali 

sisenemisel korraldajatele. Alla 18-aastastelt tõendit ei nõuta. Siseruumides on maski kandmise 

kohustus kõigil alates 12. eluaastast (mängu ajal maski kandma ei pea). 

 

Nõudmisel tõendi esitamisest keeldumise korral on peakohtunikul õigus mitte lasta võistlejat 

võistlustele osalema. 

 

Samuti palume pöörata tähelepanu sellele, et kui mängija on lähikontaktne peab ta olema 10 päeva 

eneseisolatsioonis. Erandiks on vaktsineeritud ja läbipõdenud mängijad. Õigeaegsel teavitamisel 

sellisel juhul osavõtutasu tagastatakse.  

 

Võistluspäeval lähtub võistluse korraldaja sel hetkel Vabariigi valitsuse või ka kohaliku 

omavalitsuse poolt kehtestatud nõetest viiruse leviku tõkestamisel.  

 

 

 

 

TÄHELEPANU! Palume järgida Punane 69A Sulgpallihalli ees kehtestatud parkimiskorda. 

Parkimiskorrast kinnipidamist kontrollitakse ja rikkujaid võidakse trahvida. 
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