
EESTI ÜLIÕPILASTE 2021. A MEISTRIVÕISTLUSED SULGPALLIS  

 

 

 

JUHEND 

1. EESMÄRK. Selgitada välja sulgpallis Eesti üliõpilasmeistrid, ergutada sulgpalliharrastust 

EASL liikmesõppeasutustes ja teistes Eesti kõrgkoolides.  

2. AEG ja KOHT. Võistlused toimuvad laupäeval, 09. oktoober 2021. a Tartu Ülikooli 

spordihoones (Ujula 4) algusega kell 10:00.   

3. KORRALDAMINE. Võistluseid organiseerib Eesti Akadeemiline Spordiliit. 

Peakorraldaja on Heiki Sorge, e-mail: Heiki.Sorge@mail.ee Tel: 56 463 609  

4. OSAVÕTU TINGIMUSED.  

Eesti üliõpilaste sulgpalli meistrivõistlustest saavad osa võtta kõikide Eesti kõrgkoolide 

tudengid, välisriikide kõrgkoolides õppivad Eesti Vabariigi kodanikud ja gümnaasiumi ning 

kutsekoolide õpilased, kes on vähemalt 17 aastat vana. Osaleda saavad ka 2020/2021. a 

kõrgkooli lõpetanud. Kõrgkooli ja kõrgkooli spordiklubide töötajad saavad osaleda väljaspool 

arvestust.  

Üliõpilasstaatust tõendav dokument tuleb esitada võistluspaigas. 

COVID-19 reeglid: Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele peab iga võistleja, treener, 

kaaselaja jne. näitama esmakordsel saali sisenemisel üht alljärgnevatest dokumentidest: 

- Vaktsineerimistõend, mis näitab täielikku vaktsineerimist, või; 

- Negatiivne koroonatest, mis ei ole vanem kui 72 tundi, või; 

- Negatiivne antigeeni test, mis ei ole vanem kui 48 tundi, või; 

- Koroona läbipõdemise tõend, mis ei ole vanem kui 180 päeva. 

 

5. VÕISTLUSTE SÜSTEEM. Võistluste läbiviimisel on aluseks rahvusvahelised sulgpalli 

võistlusmäärused. Võistlused toimuvad järgmistes mänguliikides: 

 

- meesüksik, naisüksik, meespaar, naispaar ja segapaar 

 

Võisteldakse alagrupi või olümpiasüsteemis sõltuvalt osalejate arvust vastavas mänguliigis.  

Tabelisse asetatakse 4 paremat mängijat üksikmängudes ja 2 paari paarismängudes, ülejäänud 

osalejad loositakse tabelisse. Täpne võistluste süsteem teatatakse osalejatele pärast 

registreerimistähtaja lõppu. Paigutamise ja loosimise aluseks on viimati avaldatud Eesti 

sulgpalli edetabel. Võistlused ei toimu kui osalejaid / paare on 3 või vähem. Korraldajad jätavad 

endale õiguse teha vajadusel võistlussüsteemis muudatusi.  
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6. AJAKAVA. Võistluste täpne ajakava avalikustatakse EASLi koduleheküljel www.easl.ee  

ja www.tournamentsoftware.com 07. oktoober 2021.  

7. SULGPALLID. Mängitakse sulgedest pallidega, mis peavad osalejal endal kaasas olema 

(soovitavalt BWF poolt heakskiidetud pallid). Vaidluse korral antakse eelistus kvaliteedilt 

paremale pallile. 

8. PROTESTID. Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendab esindajate 

kogu, kuhu kuuluvad peakorraldaja ja EASL-i esindaja.  

9. AUTASUSTAMINE. Esimese koha saavutanud võistlejatele omistatakse Eesti üliõpilaste 

meistri nimetus ning autasustatakse medali, diplomi ja auhinnaga. Teise ja kolmanda koha 

saanud võistlejaid autasustatakse medali, diplomi ja auhinnaga.  

10. MAJANDAMINE. Osavõtjate sõidu- ja ülalpidamiskulud kannavad lähetavad 

õppeasutused või osavõtjad. 

 

Registreerimistasu: 

- kuni 04. oktoober 2021.a. registreerunud EASL liikmeskooli tudengile ja gümnaasiumi 

ning kutsekooli õpilasele osalustasu ei ole (teistele ja ülikooli töötajatele 2 eurot)! 

 - 05. – 07. oktoober 2021.a. - osalustasu kõigile 5€  

 

11. REGISTREERIMINE. Võistluste nimeline registreerimine toimub mänguliikide kaupa 

meilitsi aadressil Heiki.Sorge@mail.ee ja lõppeb 07. oktoober 2021, e-mail Peakorraldaja 

saadab vastu kinnituse registreerimise kätte saamise kohta.  

 

 

 

 Kinnitatud “25.” august 2021   

 
Ants Veetõusme,  

EASL Juhatuse esimees 
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