RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED SULGPALLIS 2021
Eesmärk:

populariseerida sulgpalli Rapla maakonnas. Selgitada välja Rapla maakonna meistrid.

Aeg ja koht:

võistlused toimuvad Märjamaa Valla Spordikeskuses 20.11.2021 a. kell 12.00 paaris- ja
segapaarismängudes ja Sadolin Spordihoones 28.11.2021. a. kell 11.00 üksikmängudes.

Osalejad:

maakonna meistritiitlile saavad võistelda ainult Raplamaal elavad, töötavad, õppivad,
spordiklubidesse kuuluvad või siit pärit sulgpalli harrastajad.
Võistlused toimuvad kahes tasemegrupis: vähese mängukogemusega sulgpallurid ehk
rahvaliiga mängijad ning harrastajad ehk meistriliiga mängijad.
Osaleda saab ainult COVID-19 vaktsiinipassi esitamisel. Osaleja peab olema terve.
Võistlustel osalemiseks peavad COVID tõendit esitama ka 12–17-aastased.
Vaktsineerimiskuuri läbimise või haiguse läbipõdemise tõendi kõrval kehtib alaealistele
üritustele ja tegevustele pääsemiseks ka koroonaviiruse PCR või antigeen-RT testi
negatiivse tulemuse tõend. PCR test peab olema tehtud mitte rohkem kui 72 tundi ning
antigeen-RT test mitte rohkem kui 48 enne üritust ning test peab olema tehtud
tervishoiuteenuse osutaja poolt. Lisaks aktsepteeritakse ka üldapteegis tehtud antigeeni
kiirtesti tulemust. Sobib ka kooli tõend, kui testimine on läbi viidud reedel. Õpilane küsib
koolist vastava tõendi ise .Alaealistele hakkab kehtima lisaks vaktsineerimise või
läbipõdemise tõendile ka testitõend, kuna neile avanesid vaktsineerimisvõimalused
oluliselt hiljem kui
täiskasvanutele.

Võistlussüsteem: võisteldakse mees-, nais- ja segapaarismängudes ning üksikmängus. Mängusüsteemi
paneb paika osalejate arv.
Mängitakse isiklike sulgpallidega. Võimalik osta sulgpalle kohapeal (Babolat 1 ja 2).
Tabelid avaldatakse kaks päeva enne võistlusi Rapla Sulgpalliklubi Valge Hani kodulehel
https://www.valgehani.ee/uudised/ ja saadetakse registreerunute e-posti aadressidele.
Võistlused viib läbi Rapla Sulgpalliklubi Valge Hani.
Auhinnad:

iga mänguliigi kolme paremat autasustatakse Rapla maakonna meistrivõistluste medali
ja diplomiga ning meenega. Vähese mängukogemusega kategoorias antakse välja
diplomid ja meened.

Registreerimine: paarismängudes kuni 15.11.2021.a. SIIN ja üksikmängudes kuni 23.11.2021.a. SIIN või
e-posti aadressil hanivalge@gmail.com.
Osavõtutasu:

ühest mänguliigist 10 eurot, kahest mänguliigist 15 eurot (paarismängudes). Õpilastel
on osalustasu 50 % odavam (üksikmängus 5 € ja paarismängus 8 €). Võistlustasu palume
üle kanda Rapla Sulgpalliklubi Valge Hani arvelduskontole EE922200221068978296,

märkida osaleja nimi ja mänguliik. Tasuda saab ka läbi Stebby, ostes MV pileti. Tasuda
saab ka kohapeal sularahas.

