
 
 

SULESELLID V 
PAARISMÄNGU ETAPP 

VÕISTLUSJUHEND 
 

AEG JA KOHT  

Võistlus toimub laupäeval,  19. märtsil 2022 Lasnamäe Sulgpallihallis, Punane 69A Tallinn.  

 

OSAVÕTJAD 

Osa võivad võtta kõik mängijad (lapsed), kellel treenerilt soovitus. Mängitakse A,B,C, D ja E 

tugevusgrupis. E tugevusgrupp on U-11vanuseklass, sünd. 01.01.2012 ja nooremad.  

 

REGISTREERIMINE  

Registreerimine kuni 15. märts  2022 Siiri Rajamägi, siiri@badminton.ee tel.+372 55673473 

Võistluspaarid registreerib treener.  

E tugevusgrupi registreerimisel on nõutav lapse sünniaasta. 

Võistleja, kes on registreerunud võistlusteks ja kohale ei tule, on kohustatud maksma osavõtutasu.  

 

VÕISTLUSTE SÜSTEEM  

Võistlus on paarismängu võistlus. Mängitakse viies erinevas tugevusgrupis. Tugevusgrupp määratakse 

kõrgemas grupis mängiva mängija järgi, kusjuures peakohtunikul on õigus paar tõsta teise gruppi oma 

hinnangust lähtuvalt.  

 

Paarid võib moodustada nii poiste- , tüdrukute- kui ka segapaaridena. Kui tugevusgrupis on alla kolme 

paari, siis on peakohtunikul õigus tõsta need paarid järgmise tugevsugrupiga kokku.  

 

OSAVÕTUMAKS 

A, B, C, D ja E tugevusgrupp 15 eurot/mängija (hind sisaldab sulest sulgpalle )  

Tasumine ülekandega kuni 17.03.2022 MTÜ Tallinna Sulgpallikeskus, Swedbank konto nr. 

EE842200221037466438  või sularahas koha peal.  

 

AUTASUSTAMINE 

Iga tugevusgrupi kolme esimest paari autasustatakse medali ja meenega.  

 

VÕISTLUSTE KORRALDAJA JA ÜLDINFORMATSIOON  

Võistluse organiseerib ja viib läbi MTÜ Tallinna Sulgpallikeskus.  

Peakohtunik on Siiri Rajamägi, tel.: +372 55673473 

 

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste korraldaja koos peakohtunikuga.  

Tabelid ja ajakava avalikustatakse hiljemalt 17.03.2022 meie kodulehel www.sulgpallikeskus.ee.  

  

COVID-19 INFO  

Vastavalt Juhendi avalikustamise hetkel kehtivatele Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud viiruse leviku 

tõkestamise reeglitele peab võistluste korraldamisel olema tagatud nakkusohutus. Juhendi 

avalikustamise ajal kehtib Vabariigi Valitsuse korraldus nr 305 (terviktekst leitav siit) ja selle 

muutmise korraldus (terviktekst leitav siit).   

 

Võistluspäeval lähtub võistluse korraldaja sel hetkel Vabariigi Valitsuse või ka kohaliku omavalitsuse 

poolt kehtestatud nõuetest viiruse leviku tõkestamisel. Samuti tuleb täita võistlussaali operaatori ja 

omaniku ning võistluse korraldaja/peakohtuniku vastavaid korraldusi.  

 

 

mailto:siiri@badminton.ee
http://www.sulgpallikeskus.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/315102021007?leiaKehtiv
file:///C:/kasutaja/Downloads/2021.01.06_k4_vv.pdf


 
 

VÕISTLUSSARJA JÄRGMISED VÕISTLUSED  

 09.04.2022.  

 

TÄHELEPANU! Lapsevanemad kes saadavad võistlustel lapsi, palume järgida maja ees 

kehtestatud parkimiskorda. Parkimiskorrast kinnipidamist kontrollitakse ja parkimiskorra 

rikkujaid võidakse trahvida.  

 


