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SUOMEN SULKAPALLOLIITON LUOKITUS- JA RANKKAUSSÄÄNNÖT 

SSuL:n liittohallitus on hyväksynyt päivitetyt säännöt 22.08.2022  

 

Yleistä 

 

1.  Suomen Sulkapalloliiton (SSuL) luokitus- ja rankkaussäännön ylläpitämisestä vastaa 

Kilpailutoimintaryhmä (KTR) ja säännöt ja niiden muutokset hyväksyy toiminnanjohtajan 

esityksestä liiton hallitus.  

2.  SSuL seuraa pelaajien menestymistä kilpailujärjestelmän pistelistojen perusteella (ranking) 

ja vahvistaa pistetaulukon tulevaa kautta varten sekä vastaa pelaajien tasoluokkien muutoksista 

aktiivisten pelaajien määrän perusteella. Rankkaus ja tasoluokkasiirrot perustuvat näihin 

sääntöihin.  SSuL tekee tasoluokkasiirrot puolikilpailukausittain, poikkeuksellisessa tilanteessa 

tasoluokkasiirrot voidaan SSuL:n päätöksellä tehdä muulla aikataululla. Puolikilpailukaudet ovat 

syyskausi 1.7.-31.12. ja kevätkausi 1.1.- 30.6.  

3. SSuL:n sanktioimiin kilpailuihin osallistuvien pelaajien luokitus on määritelty 

kilpailusääntöjen kohdissa 1.7–1.10. Kullakin pelaajalla on kolme tasoluokitusta, yksi kussakin 

pelimuodossa. Tasoluokkasiirrot tehdään pelimuodoittain. Pelaajan kaksinpeliluokitus voi olla 

enintään yhden tasoluokan nelinpeli- tai sekanelinpeliluokitusta korkeampi tai enintään kaksi 

tasoluokkaa alempi. Nelinpeli- ja sekanelinpeliluokitusten välinen ero voi olla korkeintaan yksi 

tasoluokka. 

4.  Kaikista taso- ja ikäluokista laaditaan pelimuodoittain yhtenäinen kohdan 10 mukainen 

pisteluettelo pelimuodoittain, jota kilpailun järjestäjän tulee käyttää sijoittamista tehdessään. 

 
Pisteytys 
 

5.  SSuL:n kilpailutoimintaryhmä jakaa kilpailut kahteen tai kolmeen rankkauspistekategoriaan 

ja päättää ennen kilpailukauden alkua, mitkä kilpailut kuuluvat mihinkin kategoriaan. Samassa 

kilpailussa jokainen tasoluokka kaikkine pelimuotoineen kuuluu samaan pistekategoriaan, 

ikäluokilla voi olla oma, tasoluokista poikkeava, pistekategoria. KTR voi muuttaa tasoluokasta 

saatavia pisteitä tai mitätöidä ne kokonaisuudessaan, mikäli tasoluokka ei ole SSuL:n 

kilpailusääntöjen mukainen. 

6.  KTR vahvistaa ennen kilpailukauden alkua pistetaulukon erikseen jokaiselle tasoluokalle ja 

rankkauspistekategorialle. Taulukko annetaan tiedoksi liittohallitukselle, joka voi perustellusta 

syystä tehdä siihen muutoksia. Taulukko julkaistaan Suomen Sulkapalloliiton verkkosivuilla. 

Erityisestä syystä KTR voi muuttaa pistetaulukkoa myös kilpailukauden aikana. Tällöin muutokset 

astuvat voimaan takautuvasti määritellystä ajankohdasta alkaen. 

 

7.  Pelaaja saa pisteitä kilpailussa saavuttamansa sijoituksen perusteella taulukon mukaan. 

Kutakin tasoluokkaa varten pelaaja voi saada pisteitä vain omasta tai yhtä ylemmästä luokasta. 
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Kaikki tasoluokkien pisteet lasketaan tasoluokkien rankinglistalle ja kaikki ikäluokkien pisteet 

erillisille juniorien ja seniorien ranking-listoille. KTR voi tarvittaessa muuttaa pistelaskennan jaksoa 

tai pysäyttää ranking-laskennan kokonaan poikkeustilanteessa, jossa kilpaileminen on keskeytetty.  

 

Mikäli pelaaja ei kaaviossa voita yhtään ottelua, hän saa oman taso- tai ikäluokituksensa 

perusteella taulukossa määritetyt pisteet riippumatta siitä, missä tasoluokassa hän on pelannut.  

 

Pelaajan hävitessä ensimmäisen ottelunsa luovutuksella, hän jää pisteittä. Pelaaja ei saa pisteitä 

tasoluokasta, jossa hän on pelannut osallistumisoikeuden puuttumisesta huolimatta.  

 

Mikäli tasoluokassa järjestetään erikseen karsinta- ja pääsarja, saa pääsarjan ensimmäisen ottelun 

hävinnyt sijoituksen mukaiset pisteet. Tällaiseksi kilpailuksi katsotaan kaikkien kilpailuiden 

sellaiset tasoluokat ja pelimuodot, joissa pelataan karsintana sellainen alkukilpailu (pool- tai cup-

kaaviot), joista parhaat pelaajat jatkavat lopulliset sijoitukset määrittävään pääkilpailuun (pool- tai 

cup-kaavio).  

 

Jos poolikilpailussa voittajaa määritettäessä (kilpailusäännöt 24.6) joudutaan mitätöimään 

pelaajan tai peliparin yksi tai useampi ottelu, se/ne otetaan kuitenkin huomioon määritettäessä 

ottelun voittaneen tai voittaneiden pelaajien tai peliparin rankkauspisteitä. 

 

Jos tasoluokassa/pelimuodossa on pelannut vain kaksi pelaajaa tai peliparia, pisteitä ei tällaisesta 

tasoluokasta lasketa. 

8.  Ulkomaisista BWF:n tai BE:n sanktioimista kilpailuista pelaaja saa pisteitä BWF:n 

vahvistaman taulukon mukaisesti, tarvittaessa Suomen pistetaulukoihin sovellettuna (tällä 

hetkellä *10). Ellei kilpailulla ole edellä mainittua taulukkoa, määrää KTR kilpailun pisteytyksen 

harkintansa mukaan. Saadakseen ulkomaisten kilpailuidensa pisteet huomioiduiksi pelaajan 

tulee huolehtia kisa- ja tulostietojen toimittamisesta SSuL:n toimistoon. Vaatimus ei koske BWF:n 

arvokisoja eikä niitä kilpailuja, joihin SSuL on pelaajan ilmoittanut. 

 

 

 

 

Vertailuluvut 

 
9.  Osallistuessaan samassa kilpailussa ja pelimuodossa useampaan eri tasoluokkaan, saa pelaaja 

näistä menestyksensä mukaiset parhaat pisteet. Parhaat pisteet huomioidaan erikseen ja erillisille 

listoille tasoluokista ja ikäluokista mutta vain yksi tulos samasta pelimuodosta kummassakin.  
 

 
Esimerkki 1: Junioripelaaja osallistuu kilpailun kaksinpelissä luokkiin MK U13, MK U15 ja MK C, hän saa junioripisteitä 

siitä luokasta, jonka tulos antaa suuremman pistemäärän ja tasoluokkapisteitä C-luokan menestykseen mukaan 
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Esimerkki 2: Senioripelaaja osallistuu kilpailun nelinpelissä luokkiin MN 45, MN 50 ja MN C sekä MN B, hän saa seniori-

pisteitä siitä senioriluokasta, jonka menestys antaa suuremmat pisteet ja tasoluokkapisteitä siitä tasoluokasta, jonka 

menestys antaa suuremmat pisteet 
 
Esimerkki 3: Senioripelaaja osallistuu kilpailun sekanelinpelissä luokkiin SN 60 ja SN C, hän saa senioripisteitä SN 60 

luokan menestyksen mukaan ja tasoluokkapisteitä SN C-luokan menestyksen mukaan. 

10. Pelaajan rankkausta laskettaessa otetaan huomioon hänen kilpailutuloksistaan korkeintaan 

kymmenen parasta tulosta viimeisen vuoden ajalta tai ajalta, jonka SSuL on kulloinkin 

määrittänyt. Niistä laskettujen pisteiden summa on pelaajan vertailuluku. Eri pelimuotojen 

parhaiden kilpailuiden ei tarvitse olla samoja. Pisteluetteloa päivitetään viikoittain koko 

kilpailukauden ajan ja se pidetään nähtävillä SSuL:n verkkosivuilla. 

 

Tasoluokkasiirrot 

 

11. Tasoluokkasiirrot tehdään erikseen kussakin pelimuodossa. Mikäli pelaajan tasoluokkanosto 

jossakin pelimuodossa aiheuttaa kohdassa 3 määritellyn suurimman sallitun luokituseron 

ylityksen, nostetaan hänen luokituksensa muissa pelimuodoissa tasolle, jossa luokitusero on 

hyväksyttävä. Mikäli pelaajan tasoluokkalasku aiheuttaisi luokituseron ylityksen, jätetään lasku 

tasolle, jossa luokitusero on hyväksyttävä. 

12. KTR vahvistaa puolikilpailukausittain pelaajamäärät kutakin tasoluokkaa varten. Päätös 

annetaan tiedoksi liittohallitukselle, joka voi perustellusta syystä tehdä siihen muutoksia. 

13. Pelaajan luokitus määräytyy hänen pistelistasijoituksensa mukaan KTR:n vahvistamien 

tasoluokkakokojen rajoissa. Pelaamattoman pelaajan tai parin kohdalla sekä erityisistä syistä 

yksittäistapauksessa KTR voi tehdä pelaajan luokituksen hänen pistelistasijoituksensa 

edellyttämästä luokituksesta poikkeavasti harkintansa mukaan.  

 

 

  13.1  tasoluokkalaskun rajoitukset   

  tasoluokkalaskuja rajoitetaan seuraavasti:  

  1 tasoluokka – vuosi         2 

tasoluokkaa  -  2 vuotta          3 

tasoluokkaa -  10 vuotta  

Rajoitus lasketaan pelaajan viimeisimmästä korkeammasta luokituksesta riippumatta siitä, 

osallistuuko pelaaja kilpailuihin laskenta-aikana vai ei. Eli: 

- heti tasoluokkanousun jälkeen laskua ei seuraavalle kaudelle tehdä (sopeutumisaika) 

- valioluokassa ollut B:hen ja A-tasoluokkalainen C:hen vasta 2 vuoden jälkeen 

- valioluokassa ollut C:hen vasta 10 vuoden kuluttua 
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  13.2 Tasoluokkanousun rajoitukset 

 
 Tasoluokkanousua rajoitetaan siten, että kerrallaan tasoluokkaa nostetaan  vain 
yhdellä tasoluokalla. Erityisistä syistä KTR voi poiketa tästä  rajoituksesta harkintansa 
mukaan.  

14. Tasoluokkasiirrot ja pelaajien tasoluokitukset sekä rankingpiste-taulukot ja kategoriat 
julkaistaan SSuL:n verkkosivuilla. 

15. Pelaajalla on oikeus hakea KTR:Itä muutosta tasoluokitukseensa. Hakemus on tehtävä 

kirjallisesti ja siinä on esitettävä perustelu tasoluokitusmuutokselle. Perusteltu vapaamuotoinen 

hakemus lähetetään sähköpostitse SSuL:n toimiston osoitteeseen. 


