HOOAJA AVAVÕISTLUS
12. septembril 2020
Tondiraba Sulgpallihallis (Tondiraba 11, Tallinn).
Võistluste täpne ajakava avalikustatakse 10.septembril www.tournamentsoftware.com Rohke
osavõtjate arvu korral toimub võistlus kahes saalis. Kehtivad hädaolukorra aja reeglid:
https://badminton.ee

Võistluste korraldaja
MTÜ Tondiraba Sulgpalliklubi
Võistluste läbiviimise eest vastutav isik: Indrek Luts, +372 56223414

Osavõtjad
Võistlustele on kutsutud kõik soovijad, samuti välisvõistlejad.

Võistluste mänguliigid ja süsteem
Võisteldakse mees- ja naisüksikmängus ning segapaarismängus.
Mängud toimuvad Meistriliigas, Esiliigas, 2. liigas, 3. liigas ja 4. liigas.
Võistlused toimuvad alagruppides.
Iga liiga 4 esimest mängijat/paari paigutatakse vastavalt Eesti edetabelile, mis kehtib
võistlustabelite koostamise päeval.
Alagruppide võitjad jätkavad olümpiasüsteemis ja selgitavad võitja.
Korraldajal on õigus mängijaid paigutada teise tugevusgruppi.
Mängitakse võistlejate sulest pallidega. Ametlik pall Babolat 1+ (kiirus 78).

Osavõtumaks
Üksikmäng 22€, paarismäng 17€ mängija kohta.
Tondiraba Sulgpalliklubi liikmetele soodustus: üksikmäng 20€ , paarismäng 15€.
Osavõtumaksu saab maksta ülekandega kuni 4. septembrini Tondiraba Sulgpalliklubi arvele
EE907700771003141732 (LHV Pank), Tondiraba Sulgpallihallis saab tasuda kaardiga või
sularahas enne oma esimest mängu.
Maksekorralduse selgitusse märkida: võistleja nimi.
Eesti Sulgpalliliitu kuuluvate klubide liikmete litsentsitasu sisaldub osavõtumaksus.
Mängijale, kes ei kuulu Eesti Sulgpalliliidu liikmesklubisse, on osavõtumaks 2 € kallim.

Registreerimine
Online-registreerimine kuni 8.september aadressil www.tournamentsoftware.com→
Hooaja avavõistlus
Registreerimine e-maili teel kuni 8.september aadressile
indrek@sulgpallikool.ee (registreerimisele saadetakse kinnitus).
E-maili teel registreerimisel märkida: osaleja nimi, klubiline kuuluvus, liiga (ja paariline).

Liigadesse paigutumisel on aluseks kehtiv Eesti edetabel. Paari mänguklassi määramine
toimub lähtudes vastava mänguliigi kõrgema edetabeli kohaga paarilise kohast Eesti
edetabeli järgi vastavalt ESPL võistlusreeglite punktile 11.7.

Autasustamine
Autasustatakse iga mänguklassi finaliste.

Toetajad

INVITATION
SEASON OPENING TOURNAMENT
September 12th 2020
Tondiraba Badminton Hall (Tondiraba Tennisekeskus, Tondiraba 11, Tallinn, Estonia)

Organizer
MTÜ Tondiraba Sulgpalliklubi
indrek@sulgpallikool.ee
+372 56223414 (Indrek Luts)

Tournament system
Men’s singles Meistriliiga, Esiliiga, 2.liiga, 3.liiga, 4.liiga
Women’s singles Meistriliiga, Esiliiga, 2.liiga, 3.liiga, 4.liiga
Mixed doubles Meistriliiga, Esiliiga, 2.liiga, 3.liiga, 4.liiga

Entry fee
Singles 22€, mixed doubles 17€/per player. Entry fee can be paid at the hall in cash or with card (in
case the tournament will be held in two halls, card payment is possible in Tondiraba Badminton Hall).

Registration
Registration is open until September 8th.
Online-registration: www.tournamentsoftware.com → Hooaja avavõistlus
Registration via e-mail: info@sulgpallikool.ee (registration will be confirmed)

Prizes
Finalists will be awarded.

