
  
 
 

BALTI SEENIORIDE MEISTRIVÕISTLUSED 2022 

JUHEND 

Aeg ja koht 

27. august 2022, Jüri, Eesti 
 

Turniir toimub uhiuues 16 väljakuga Lenne sulgpallihallis: 

Lenne Sulgpallikeskus (Uus-Ringi tee 14, Jüri, 75305 Harju maakond) 
 

Registreerimine 

Registreerimise tähtaeg on 18. august 2022 (k.a) e-maili teel aadressile: indrek@sulgpallikool.ee 

(registreerimisele saadetakse kinnitus). Registreerimisel märkida: ees- ja perekonnanimi, 

vanuseklass, mänguliik, paarilise nimi, sünniaeg ja riik.  

Korraldaja 

MTÜ Tondiraba Sulgpalliklubi koostöös Eesti Sulgpalliliiduga. 

Kontakt: Indrek Luts, +372 56223414 

indrek@sulgpallikool.ee 
 

Peakohtunik 

Ago Tiiman (EST) atiiman@yahoo.com 

Match control 

Indrek Luts, indrek@sulgpallikool.ee 
 

Mänguliigid 

Meesüksikmäng, naisüksikmäng, meespaarismäng, naispaarismäng ja segapaarismäng (MS, WS, MD, 

WD, XD). 
 

Vanuseklassid 

35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+, 85+ 

35+ (mängijad sündinud 1986 või varem) 

40+ (mängijad sündinud 1981 või varem) 

45+ (mängijad sündinud 1976 või varem) 

50+ (mängijad sündinud 1971 või varem) 

55+ (mängijad sündinud 1966 või varem) 

60+ (mängijad sündinud 1961 või varem) 

65+ (mängijad sündinud 1956 või varem) 

70+ (mängijad sündinud 1951 või varem) 

75+ (mängijad sündinud 1946 või varem) 

80+ (mängijad sündinud 1941 või varem) 

85+ (mängijad sündinud 1936 või varem) 

 

Üksikmängus tohib mängija registreeruda ainult ühte vanuseklassi, kas vastavalt enda vanusele või 

nooremasse. Paarismängus peab paar registreeruma vanuseklassi, kuhu kuulub paari noorem 

mängija. 
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Osavõtutasu 

Üks mänguliik 20€, kaks mänguliiki 28€ ja kolm mänguliiki 36€ mängija kohta. Osavõtutasu 

saab tasuda ülekandega kuni 25. august 2022, MTÜ Tondiraba Sulgpalliklubi arvelduskontole LHV 

pangas: EE907700771003141732. Selgitusse märkida: Balti Seenioride MV ja kelle eest tasutakse. 

Osavõtumaksu on võimalik maksta ka kaardiga. 

 
Tabelid ja ajakava 

Tabelid ja ajakava avalikustatakse 23. augustil 2022 aadressil 

www.tournamentsoftware.com ja www.badminton.ee 
 

Osavõtjad 

Eesti, Läti ja Leedu kodanikud või elamisloaga isikud. 
 

Turniiri süsteem 

Täpne süsteem selgub peale registreerumistähtaega. Iga mängija saab vähemalt kaks mängu igas 

mänguliigis. Kui ühe vanuseklassi mänguliigis on kolm või vähem osalejat on korraldajal õigus liita 

see vanuseklass noorema vanuseklassiga. 
 

Võistluspallid 

Turniiri ametlik sulgpall on Young Permomance 70. Lubatud on mängida BWF poolt heaks kiidetud 
sulgpallidega. Osavõtumaks ei sisalda sulgpallide hinda. 

 

Autasustamine 

Austasustatakse iga vanuseklassi kolme paremat mängijat või paari. 
 

Afterparty 

Turniiri afterparty Lenne Sulgpallikeskuse klubiruumis ja terrassil. Pakutakse sooja sööki, snäkke, 

karastusjooke, kohvi, teed ja lahjasid alkohoolseid jooke. 

Pidu algab peale turniiri lõppu (umbes 20.00). Peole registreerumine enne turniiri e-maili teel 

info@sulgpallikool.ee ja saalides kohapeal laupäeval kell 12.00-ni. 

Afterparty osalutasu 20€. Osalustasu saab maksta pangaülekandega 25. augustini või võistlushallis 

kohapeal. 
 

Tervislik seisund 

Iga osaleja vastutab ise enda tervisliku seisundi eest. 
 

Majutus 
 

Ametlik hotell on Ibis Hotell (Juhkentali 28, Tallinn), https://www.ibistallinncenter.ee/  

Asub saalist 12 km kaugusel (ca 15 minutit autosõitu). 

Ühene tuba koos hommikusöögiga 64€ 

Kahene tuba koos hommikusöögiga 72€ 

Broneerimiseks kasutada linki: Broneeringu link 

Turniiri korraldaja ei vahenda majutuse soove. 
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