
GP-4 

 
Võistluste aeg ja koht: 

Võistlused toimuvad 18. - 19. veebruaril 2023, Lenne Sulgpallikeskuses (Uus-Ringi tee 14, 

Jüri).  

 

18. veebruaril toimuvad paarismängud,  

19. veebruaril toimuvad üksikmängud. 
 

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

Võistluste täpne ajakava avalikustakse 14. veebruail Eesti Sulgpalliliidu kodulehel 

badminton.ee ja www.tournamentsoftware.com. 

 

Registreerimine: 

Võistlustele registreerimine mänguliikide kaupa  kuni  7. veebruar, e-mailile 

indrek@sulgpalliklubi.ee  (registreerimisele saadetakse kinnitus). 
 

Võistluste korraldaja: 

Lauakohtunik: Indrek Luts, tel. nr. +372 56 223 414, indrek@sulgpalliklubi.ee. 

Peakohtunik: Reet Vokk, tel. nr. +372 50 93 511. 

 

Võistluste süsteem: 

Meistriliiga, Esiliiga, 2. liiga, 3. liiga: võisteldakse meesüksikmängus, naisüksikmängus, 

mees- ja naispaarismängus ning segapaarismängus. Võistlused toimuvad alagruppides, 

kohamängud olüpmiasüsteemis. 

Mängijate paigutamine ja loosimine toimub vastavalt GP üldjuhendile. 

Korraldajal on õigus kutsuda mängija väljakule 15 minutit pärast tema eelmise mängu 

lõppu. Esiliiga, 2. liiga ja 3. liiga kaotaja on vajadusel samal väljakul järgmise mängu 

punktilugeja. 
 

Ametlik sulgpall: 

Young Performance 70. 

 

Majandamine: 

Kõik võistlustele lähetamisega seotud kulud kannab mängija, klubi. 

 

Osavõtumaks: 

Osavõtumaks ei sisalda sulgpalle. 

Meistriliiga üksikmäng - 25 eurot; paarismäng - 20 eurot mängija; 

Esiliiga üksikmäng - 25 eurot; paarismäng - 20 eurot mängija;  

2.liiga üksikmäng - 25 eurot, paarismäng - 20 eurot mängija;  

3.liiga üksikmäng - 25 eurot, paarismäng - 20 eurot mängija. 

 

 

 

 

https://badminton.ee/voistle/kalender/voistluskalender/
https://www.tournamentsoftware.com/sport/events.aspx?id=aa2c8f33-3f36-4135-bccf-1f8c9d13429c
mailto:indrek@sulgpalliklubi.ee


Osavõtumaks sisaldab Eesti Sulgpalliliidu litsentsitasu. 

Mängijale, kes ei kuulu Eesti Sulgpalliliidu liikmesklubisse, on osavõtumaks 2 eurot kallim. 

Osavõtumaksu võib maksta kohapeal kaardiga, sularahas või  ülekandega 

MTÜ Tondiraba Sulgpalliklubi arvele EE907700771003141732 (LHV Pank).  

 

Vastavalt GP üldjuhendi punktidele 4.3 ja 4.4 on mängija klubi või mängija kohustatud 

maksma registreerimistasu ka juhul kui registreerimine tühistatakse peale registreerimisaja 

lõppu. Mängija ei saa osaleda järgmisel turniiril kuni eelmise turniiri osavõtutasu on 

tasutud. Mängija mitte osalemise (sh haigestumise) korral osavõtutasu ei tagastata. 

 

Autasustamine: 

Autasustatakse kõikide mänguliikide finaliste. 
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