EV100 EESTI SEENIORIDE MEISTRIVÕISTLUSED
SULGPALLIS 2018
Korraldaja:

Eesti Sulgpalliliit
372 51949629
info@badminton.ee

Koht:
Koduleht:

Tartu Ülikooli Spordihoone, Ujula 4a, Tartu
www.badminton.ee

Peakohtunik:

Siim Järveoja s.jarveoja@gmail.com

Match control:

Maris Mehine maris@badminton.ee

Aeg:

31. märts 2018

Registreerimise 20. märts 2018
tähtaeg:
Registreerimisvaldused saata e-mailile info@badminton.ee.
Ajakava:

Võistluse täpne ajakava avalikustatakse Eesti Sulgpalliliidu
kodulehel 27.03.2018

Osavõtumaks:

Liidu liikmed:
Üksikmäng 23 € mängija; Paaris- ja segapaarismäng 18€
mängija/ mänguliik
Mitteliikmed:
Üksikmäng 28 € mängija; Paaris- ja segapaarismäng 23€
mängija/ mänguliik
65+ vanuseklassid:
Üksikmäng 10 € mängija Paaris- ja segapaarismäng 5€
mängija/ mänguliik
Osavõtumaksu tasub mängija hiljemalt 26. märtsil, Eesti
Sulgpalliliidu arveldusarvele EE072200221002100169.
Mängija on kohustatud maksma registreerimistasu ka juhul
kui registreerimine tühistatakse peale registreerimisaja lõppu.

Osavõtjad:

Eesti Vabariigi kodanikud ja alalise elamisloaga välisriigi
kodanikud, kes on ESPL liikmesklubi liikmed.
Sportlased vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.
Võistlusel osalejate nimekiri avaldatakse hiljemalt 5 päeva
peale
registreerimistähtaja
lõppu
ESPL
kodulehel
www.badminton.ee

Vanuseklassid:

35+/ 40+/ 45+/ 50+/ 55+/ 60+/ 65+/70+/75+ Võistluse
vastavasse vanuseklassi võivad registreerida mängijad, kes

meistrivõistluste toimumise aasta 01. jaanuariks on saanud
vähemalt 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 või 75 aastaseks.
Mänguliigid ja süsteem:
Võisteldakse alagrupi ja olümpia süsteemides, sõltuvalt
osavõtjate
arvust
vanusegrupis.
Kui
vanusegruppi
registreerub vaid üks võistleja (paar), viiakse see võistleja
(paar) üle nooremasse vanusegruppi. Auhinna(d) saab
üleviidud võistleja (paar) oma vanusegrupi arvestuses.
Asetamine ja loos:
Igas vanuseklassis asetatakse üksikmängudes 4 mängijat ja
kõikides paarismängudes 4 mängijat või mängupaari.
Paigutamise ja loosimise aluseks on Eesti edetabel seisuga
20.03.2018.
Sulgpall:

Yonex. Osavõtumaks sisaldab sulgpalle

Väljakud:

Mängitakse 9 väljakul

Riietus:

Mängijate riietust reguleerib ESPL võistlusreeglite punkt 16.
Mängija nimi särgi seljal ei ole kohustuslik.

Autasustamine: Kõikides
mänguliikides
meistrivõistluste medaliga.

autasustatakse

3

paremat

Reeglistik:

Võistluse läbiviimisel juhindutakse Eesti Sulgpalliliidu ja BWF-i
reeglistikest.
Võistluse
käigus
tekkivate
probleemide
lahendamisel on peakohtuniku otsus lõplik. Vastuolu korral
ESPL reeglistike ja BWF reeglistike vahel kohaldatakse BWF
reegleid.

Muu info:

Kõik võistlust puudutavad küsimused palume osavõtjat
esindaval klubil saata kirjalikult aadressil info@badminton.ee

