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1. Yleistä
1.1 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikkiin Sulkapalloliiton viralliseen
kilpailukalenteriin kuuluviin Juniori Eliitti - kilpailuihin ja kansallisiin
Juniorikilpailuihin. Siltä osin kuin näissä säännöissä ei muuta määrätä,
sovelletaan kilpailusääntöjä.
1.2 Kilpailutoimintaryhmä myöntää Lasten ja nuorten sulkapallon ohjausryhmän
esityksestä kilpailuanomusten perusteella Juniori Eliitti - kilpailun ja kansallisen
juniorikilpailun järjestämisluvan.
Lupaa harkittaessa tulee kiinnittää huomiota mm. järjestäjän kykyyn suoriutua
Juniori Eliitti-tason kilpailun järjestelyistä, halliolosuhteisiin, seuran
junioritoiminnan tasoon ja laajuuteen sekä Juniori Eliitti - kilpailujen
mielekkääseen alueelliseen jakautumiseen.

2. Luokat ja pelimuodot
2.1 Juniori Eliitti -kilpailussa tulee pelata kaikki pelimuodot ikäkausiluokissa 17,
15, 13 ja 11. Tämän lisäksi voidaan ikäkausiluokissa 22 ja 19 pelata kaikki
pelimuodot tai vain joitakin
pelimuotoja. Kansallisessa juniorikilpailussa voidaan pelata kaikki pelimuodot
kaikissa em. ikäkausiluokissa tai vain osa niistä.
2.2 Juniori Eliitti - kilpailussa kaikki pelaajat pelaavat samassa luokassa.
Kansallisen juniorikilpailun
kaksinpeleissä pelaajat voi jakaa A- ja B-luokkiin. Pelaajien paremmuus
ratkaistaan ottelujärjestyksen tekopäivän mukaisen pisteluettelon perusteella.
Parhaista suomalaispelaajista 55–65 % pelaa A-luokassa ja loput pelaavat Bluokassa. Jos ilmoittautuneita on 14 tai vähemmän,
kaikki pelaavat A-luokassa.
2.3 Ulkomaalaiset pelaajat sijoitetaan pääsääntöisesti A-luokkaan.
2.4 Kaikissa junioriluokissa (U19-U11) tyttö/tytöt voivat osallistua oman
ikäkausiluokkansa kaksin- tai nelinpelin lisäksi poikien kaksintai nelinpeliin mikäli kilpailun osallistumisrajoitukset sen sallivat
ja hän pelaa myös omassa ikäkausiluokassaan ko. pelimuotoa. Edellä
määritellyllä tavalla tyttö/tytöt voivat pelata poikien ikäkausiluokassa myös silloin,
kun hänelle/heille ei ole omaa ikäkausiluokkaa tai oma tyttöjen ikäkausiluokan
pelimuoto ei toteudu ko. kilpailussa.

3. Ottelujärjestys
3.1 Juniori Eliitti - kilpailun kaksinpelit tulee pelata ikäluokissa U11-U15 sellaisina
pooli-kaavioina, joissa kunkin poolin kaksi parasta pelaajaa etenee
yläjatkosarjaan (”A-luokka”) ja kunkin poolin loput pelaajat alajatkosarjaan (”Bluokka”). Kansallisessa Juniorikilpailussa ja Juniori Eliitti -kilpailun nelinpeleissä
kaavion muoto on kilpailun järjestäjän vapaasti päätettävissä.
3.1.1 Ikäluokissa U17, U19 ja U22 kilpailun kaksinpelit tulee pelata sellaisina
pooli-kaavioina, joissa kunkin poolin kaksi parasta pelaajaa etenee jatkosarjaan.
3.1.2 FIJC-kilpailun yhteydessä pelattavan Juniori Eliitti -kilpailun kaksinpelit
tulee pelata sellaisina pooli-kaavioina, joissa ikäluokissa U15-U17 kunkin poolin
kaksi parasta pelaajaa etenee jatkosarjaan.
3.2 Ikäkausiluokissa 13 ja 11 tulee pelata pronssiottelut.
3.3 Kolmen tai neljän osanottajan poolin kaikkien otteluiden alkamisaikojen tulee
olla viiden tunnin sisällä.
3.4 Ikäkausiluokissa 13 ja 11 edellisen kilpailupäivän viimeisen ja seuraavan
kilpailupäivän ensimmäisen pelin alkamisaikojen välin tulee olla vähintään 14
tuntia.
3.5 Jos kilpailu pelataan useammassa kuin yhdessä hallissa, kunkin
ikäkausiluokan saman pelipäivän ottelut tulee pelata samassa hallissa.

