Tietoa kilpailemista aloittaville pelaajille
Uusi kausi on pyörähtämässä mukavasti käyntiin ja samalla myös sulkapallokilpailut. Tähän tietopakettiin
on koottu infoa erilaisista kilpailuista, joihin junioripelaajat voivat osallistua, kun kisakärpänen puraisee.
Junioreille tarkoitettuja kilpailuita on kaiken ikäisille luokasta alle 11 aina alle 19 luokkaan asti.
Kilpailemisen aloittaminen on aikuisilla pitkälti samanlaista, alueiden juniorikisoihin ei toki pysty
osallistumaan kuin järjestelypuolella.
Seuran sisäiset kilpailut ja kisailut
Paras tapa tutustua kilpailuihin ja kilpailemiseen on osallistua seuran kaikille jäsenille tarkoitettuihin
ranking kilpailuihin. Kannattaa kysellä oman seuran valmentajilta onko seurassa ranking kilpailuja ja miten
niihin voi lähteä mukaan. Tällainen tapahtuma kestää yleensä n. 3-4 tuntia pelitavasta ja pelaajien määrästä
riippuen.
Mallia voi katsoa ja kysyä vaikkapa: www.tapionsulka.fi ja www.espoonsulkapallo.net
Alueiden juniorikilpailut
Alueiden juniorikilpailut ilman lisenssivaatimusta on hyvä tapa aloittaa kisailu seuran ulkopuolella.
Cityjunnusulkis, Louna-Sulan Juniorisarja ja PohSUn Aluekilpailut ovat helposti lähestyttäviä aloituskilpailuja
junioreille. Kaikissa näissä kilpailussa pelaajat jaetaan mahdollisimman tasaisiin pooleihin ja tarkoituksena
on tarjota pelaajille mahdollisimman monta hyvää kokemusta. Erona oman seuran ranking-kilpailuihin on
se, että näissä saa paljon uusia pelikavereita lähiseuroista.
Nämä kisat ovat edullisia aloituskilpailuja ja rankinglaskennalla saadaan aikaan mahdollisimman mielekkäitä
pelejä samantasoisten pelaajien kesken.
Kilpailujen kesto on kohtuullisen lyhyt ja pelipäivä yleensä lauantai, muutaman tunnin kisailu noin kerran
kuussa pitää mukavasti treenimotivaatiota yllä! City-Sulan kilpailuun ei tarvitse edes ennakkoon
ilmoittautua, riittää kun olet kisapaikalla ilmoittautumassa klo 11:30–12:30, itse kilpailu alkaa klo 13:00.
City-Sulka: http://www.peda.net/veraja/ry/sulkapallo/city/cjs
Louna-Sulka http://losu.sporttisaitti.com/
Pohjanmaan Sulkapalloilijat: http://www.pohjanmaansulkapalloilijat.org/pohsu/sivu_alueranking
Muiden alueiden kilpailuista kannattaa kysellä seuraihmisiltä.
Sulkapalloliiton kilpailukalenterin kilpailut
Kaikkiin Sulkapalloliiton kilpailukalenterin kilpailuihin osallistuminen vaati lisenssin. Juniorikilpailuissa
pelataan ikäluokittain alle 11-vuotiaat, alle 13-vuotiaat, alle 15-vuotiaat, alle 17-vuotiaat ja alle 19-vuotiaat
sekä minisulkis alle 9-vuotiaden kesken joissakin kilpailuissa.
Lähes kaikki juniorikilpailut pelataan pooleissa, jolloin jokainen saa vähintään 2 ottelua. Yleensä jatkoon
pääsee poolin 2 parasta pelaajaa, jonka jälkeen seuraavat pelit pelataan kaaviona, jolloin vain voittaja
jatkaa eteenpäin. Juniori Eliitti -kilpailuissa kaksinpelit pelataan sellaisina pooli-kaavioina, joissa kunkin
poolin kaksi parasta pelaajaa etenee yläjatkosarjaan (”A-luokka”) ja kunkin poolin loput pelaajat
alajatkosarjaan (”B-luokka”). Näin ollen jokainen pelaaja pääsee poolista jatkoon.

Junioreille tarkoitettuja kilpailuita on kolme eri tasoa:




Juniori Eliitti
Kansallinen juniorikilpailu
Kansallisen tason kilpailut/Tähtikilpailut, joissa aikuisten luokkien lisäksi myös junioriluokat

Nuorten luokkien ikärajat löytyvät Sulkapalloliiton nettisivuilta.
http://www.sulkapallo.fi/SSUL/ssulwww.nsf/sp2?open&cid=content2D4A3E&contentnavinf=2010\Navi\Co
ntent51BF2\content2D4A3E&contentnavinfa=o
Kilpailuista on vaikea sanoa etukäteen kuinka kovatasoisia ne tulevat olemaan ja mikä kilpailu olisi juuri
itselle sopiva. Rohkeasti vain kokeilemaan, niin myös kokemusta karttuu. Neuvoja voi kysyä myös
valmentajaltasi.
Suomen Sulkapalloliiton kilpailukalenterin löydät täältä.
http://www.sulkapallo.fi/SSUL/ssulwww.nsf/sp?open&cid=kalenteri1314&contentnavinf=2010\Navi\Conte
nt51BF2\kalenteri1314&contentnavinfa=o

Lisenssi
Lisenssin tarvitsee kaikkiin virallisen kilpailukalenterin kilpailuihin. Kilpailulisenssi ei sisällä
urheilijavakuutusta, mutta sen ottaminen on suositeltavaa. Vakuutusturva kannattaa tarkastaa ja
tarvittaessa vakuutuksen pääsee ostamaan samalta Sulkapalloliiton sivulta kuin lisenssin. Sieltä löytyy myös
lisätietoa vakuutuksista.
Täältä löydät lisätietoa ja ohjeet lisenssin vakuutuksen hankintaan.
http://www.sulkapallo.fi/SSUL/ssulwww.nsf/sp2?open&cid=content2D24A3&contentnavinf=2010NaviCont
ent51BF2content2D24A3&contentnavinfa=o
Rankingeihin tai Cityjunnusulkikseen et tarvitse lisenssiä.

Kuinka käytännössä toimin
Ilmoittautuminen
Virallisen kilpailukalenterin kilpailut: Ilmoittautuminen Sulkapalloliiton Goodminton-järjestelmän kautta.
Ohjeita Goodmintonin käyttöön löydät täältä.
http://www.sulkapallo.fi/SSUL/ssulwww.nsf/sp2?open&cid=content2D1500&contentnavinf=2010NaviCont
ent51BF2content2D1500&contentnavinfa=o
Tästä pääset Goodmintonin kirjautumissivulle.
http://81.22.253.41/goodminton/index.php
Huom! Kilpailuiden viimeinen ilmoittautumispäivä on yleensä n. 3 viikkoa ennen kilpailua, joten muista olla
ajoissa. Kilpailuita varten tarvitset lisenssin!

Kilpailupäivä
Kilpailuiden arvonta ja otteluohjelma julkaistaan yleensä n. viikkoa ennen kilpailua. Ohjelmasta selviää
otteluiden vastustaja ja alkamisaika. Yleensä järjestäjien kotisivuilta löytyy linkki arvontaan. (katso myös:
www.sulkapallo.fi –kilpailukalenteri, www.tournamentsoftware.com)
Linkki arvontaan löytyy SSuL:n sivuilta kilpailukalenterin kilpailukutsun alareunasta.

Kilpailupäivänä on hyvä olla paikalla hyvissä ajoin, jotta ehtii lämmitellä kunnolla ja tutustua kisahalliin.
Joskus kilpailun aikataulu saattaa olla myös hieman etuajassa. Pienet viivästykset otteluohjelmassa ovat
myös yleisiä, joten älä huolestu, jos omaa peliä ei heti kuulutettaisikaan. Toimitsijoilta voi käydä kysymässä
aikataulusta yleisesti huomioiden sen, että toimitsijat pyrkivät pitämään kilpailun aikataulussa niin hyvin
kuin mahdollista, ja rytmistä poikkeaminen saattaa viivästyttää toimitsijoita vielä lisää – maltilla selvitään.
Mukaan hallille tarvitset vaihtovaatteita, verkkarin, pyyhkeen, evästä sekä juomapullon. Pelit pelataan
virallisessa peliasussa eli t-paidassa ja shortseissa/hameessa. Verkkarit eivät käy peliasuksi! Verkkarit on
kuitenkin syytä olla mukana lämmittelyä varten. Pue verkkarit päälle myös pelin jälkeen. Hikisenä kylmässä
hallissa saattaa vilustua herkästi varsinkin talvella.
Pelien välillä on hyvä syödä pientä evästä esim. sämpylää ja banaania, jotta jaksaa pelata kaikki päivän pelit.
Jos pelien välillä on paljon taukoa, on hyvä syödä tukevampi lounas. Vettä on syytä muistaa juoda myös
pelien välillä!
Tarkista ennen kotiin lähtöä oletko päässyt poolista jatkopeleihin. Vaikka olisit hävinnyt matseja, ovat pelit
saattaneet mennä ristiin, ja pisteiden laskennan jälkeen saatatkin olla jatkoon menijä. Joissain kilpailuissa
kaikki pääsevät poolista jatkoon joko ylempään tai alempaan jatkosarjaan. Arvontakaaviot löytyvät hallin
seinältä, joissa näkyvät myös mahdolliset luovutusvoitot. Sunnuntaina pelataan yleensä vain semifinaalit ja
finaalit.
Kilpailut pelataan omilla sulkaisilla palloilla, ja niitä saa yleensä ostettua paikan päältä. Etukäteen palloja voi
ostaa myös omalta sulkapalloseuralta.
Jokaisen pelin jälkeen muista toimittaa ottelupöytäkirja toimitsijapöydälle. Pöytäkirjassa tulee näkyä
selkeästi ottelun voittaja sekä pisteet. Jos sairastut ennen kilpailuja tai olet jostain muusta syystä estynyt,
ilmoita poisjääntisi järjestäjille!!! Yhteystiedot ilmoittamista varten löydät kilpailukutsusta SSuL:n sivuilta ja
monesti myös Tournament Sowfwaren kisasivulta.

