
Sulgpalliturniir 

EMA – ISA – LAPS 
Võistlus aastast 1994 

 

AEG JA KOHT  

Võistlus toimub 31. oktoobril 2021. aastal Lasnamäe Sulgpallihallis, Punane 69A Tallinn.  

 

VÕISTLUSE EESMÄRK JA OSAVÕTJAD 

Pakkuda võimalust kõigle lastele kes mängivad sulgpalli kutsuda ka oma vanemaid ja lähemaid 

sugulasi mängima, et läbi mängu ja võistlusmomendi veeta meelelahutuslik ja aktiivne perepäev.  

 

Võistlustele on oodatud lapsed kes on sündinud 2003 aastal või varem. Samuti nende emad, isad, 

vanaisad, vanaemad, õed või vennad (viimasel kahel peab sünniaasta olema 2002 või varasem), 

onud, tädid.  

 
REGISTREERIMINE  

Registreerimine kuni 28. oktoober 2021 Karl-Rasmus Pungas, krpungas@gmail.com ,  

tel. +372 55 936 888 .  

Registreermisel märkida lapse ja vanema nimi, mänguliik ja tugevusklass millele soovitakse 

registreerida. Samuti märkida ka kontakt e-mail, kuhu saab saata täpse ajakava.    

 

VÕISTLUSTE SÜSTEEM JA MÄNGULIIGID  

Mängitakse kolmes erinevas tugevusgrupis (A, B ja C tugevusgrupid) ja alljärgnevates 

mänguliikides:  

Meespaar:  poisslaps ja üks meessoost sugulane;  

Naispaar:  tütarlaps ja üks naissoost sugulane;  

Segapaar:  laps ja üks vastassugupoolest sugulane.  

 

OSAVÕTUMAKS 

Osavõtutasu ühe mänguliigi kohta on 12 eurot/mängija. Tasumine ülekandega kuni 25.10.2021 

MTÜ Tallinna Sulgpallikeskus, Swedbank konto nr. EE842200221037466438  või sularahas koha 

peal.  

 

MÄNGUPALL  

Mängitakse võistlejate enda pallidega.  B ja C tugevusgrupis võib mängida kas nailon või sulest 

pallidega, vaidluse korral eelistatakse sulest palle. A tugevusgrupis mängitakse sulest pallidega.  

Palle on võimalik osta ka koha pealt spordihoone poest.   

 

AUTASUSTAMINE 

Iga mänguliigi ja tugevusgrupi kolme esimest autasustatakse medaliga.  

Võistlustel väljastatakse ka eriauhindu ning viiakse läbi loosimisi võistluse toetajate poolt välja 

pandud auhindadele. Autasustamine ja loosimine viiakse läbi võistluste lõpus, orienteeruvalt 

kell 15.00.  

 

VÕISTLUSTE KORRALDAJA JA ÜLDINFORMATSIOON  

Võistluse organiseerib ja viib läbi MTÜ Tallinna Sulgpallikeskus.  

mailto:krpungas@gmail.com


Peakohtunik on Karl-Rasmus Pungas, tel. +372 55 936 888  

 

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste korraldaja koos peakohtunikuga.  

Tabelid ja ajakava avalikustatakse hiljemalt 28.10.2021 meie kodulehel www.sulgpallikeskus.ee 

ning saadetakse registreerimisel näidatud e-mailile.   

 

COVID-19 TINGIMUSED  

Vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud viiruse leviku tõkestamise reeglitele peab võistluste 

korraldamisel olema tagatud nakkusohutus. See tähendab, et kõik üle 18-aastased külastajad, kes 

sisenevad Lasnamäe Sulgpallihalli, peavad olema valmis oma vaktsineeritust või nakkusohutust 

(PCR—testi tõend mitte rohkem kui 72 tundi vana) tõendama hoone administraatori juures. Alla 18-

aastastelt tõendit ei nõuta. Nõudmisel tõendi esitamisest keeldumise korral on peakohtunikul 

õigus mitte lasta võistlejat võistlustele osalema. 

 

VÕISTLUSE AJALUGU JA TOETAJAD  

Võistlus EMA-ISA-LAPS on Tallinna Sulgpallikeskuse rajaja ja asutajaliikme Alfred Kivisaare 

poolt ellu kutsutud võistlus, mille eesmäk oli kaasata koos ala harrastavate lastega ka nende 

pereliikmeid. Andes nii võimaluse ja väljundi perele koos aja veetmiseks ja lisaks ala sportlikkule 

küljele avada sulgpalli meelelahutuslikumat ning peresid ja kogukondi ühendavat külge.  

 

Võistlus toimus esmakrodselt 1994 aastal ja on sealt alates toimunud igal järgneval aastal. Seega on 

saabuv võistlus järjekorras juba 27.  

 

Ka täna väärtustame Tallinna Sulgpallikeksuses neid põhimõtteid ning leiame, et iga sportlase edu 

aluseks on muu hulgas ka pere toetus. Koos meiega aitavad võistlust hoida elujõulisena toetajad:  

 

Yonex / Fort Sport OÜ 

 

AS Koolibri                      

 

Jazz Pesulad OÜ  

 

LaitseRallyPark  

 

Mare Schmalz (eraisikuna) 
 

 

TÄHELEPANU! Palume järgida maja ees kehtestatud parkimiskorda. Parkimiskorrast 

kinnipidamist kontrollitakse ja rikkujaid võidakse trahvida.  

       

http://www.sulgpallikeskus.ee/

