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KILPAILUHAKU 2019-2020
Kauden 2019-2020 haku on kaksivaiheinen uuteen online-hakuun siirtymisen takia. Online-kilpailuhaun
tietoteknisten hidasteiden takia vanha haku joudutaan pitämään vielä käytössä ja sen muokkaamisessa oli
myös tietoteknisiä haasteita.
Ensimmäisessä vaiheessa haetaan ja hyväksytään syyskauden kilpailut ja ihan vähän myöhemmin kevään
Tämä siksi, että maaliskuun aikana pyritään samaan online-haku käyttöön ja ohjeistamaan se niin, että haun
voi tehdä vain sillä, eikä kahteen kertaan. Kevään kisoja voi myös hakea heti mutta ne hyväksytään
myöhemmin.
Haettavissa ovat kaikki SSuL:n hyväksyttävät kilpailut Finnish Openia, SM –kilpailua, Joukkue-SM- ja
Junioreiden/Senioreiden SM -kisaa lukuun ottamatta.
Suomen Sulkapalloliiton kansalliseen kilpailukalenteriin kaudelle 2019 – 2020 syyskaudelle (2019) anottavien
kilpailujen hakemukset tulee tallentaa lauantaihin 20.4.2019 mennessä hakulomakkeelle. Kevätkaudelle
anottavat kilpailut tulee tallentaa lomakkeelle lauantaihin 11.5.2019 mennessä. Hakemuksen voi tässä
vaiheessa tehdä vain linkistä:
http://www.sulkapallo.org/SSUL/ssulwww.nsf/sp?open&cid=kilpailuhakemuslomake
aukeavalla lomakkeella.
Hakuohje on lähes edellisen kauden mukainen. Kauden 2019-2020 hakemusten käsittelyssä kiinnitetään
huomioita aiempia kausia tarkemmin seuraaviin seikkoihin:
- hakemusten sisällöt vaaditaan täydellisinä kaikkien tietojen osalta ”ilmoitetaan myöhemmin”
merkintöjä ei hyväksytä ja vajaat hakemukset palautetaan käsittelemättä täydennettäväksi.
- Eliitti- ja Tähtikisojen määrä rajoitetaan yhteensä kuuteentoista (18) kauden aikana ja niiden
ajankohtiin ja sijainteihin kiinnitetään myönnettäessä tarkempaa huomiota rykelmien välttämiseksi.

Kilpailuhaku kaudelle 2019 - 2020
Valio-luokka: Voidaan pelata kaikissa kilpailuissa. Eliittisarjan Valioluokassa on Kilpailusääntöjen mukainen
osallistumisrajoitus pelaajan pistelistasijoituksen ja/tai luokituksen mukaan.
ELIITTI-sarjan kilpailut: Eliittisarjan Valio-luokan lisäksi sallitaan luokat A-, B- ja C. Lisäksi kilpailussa voidaan pelata
yksipäiväinen junioreiden kansallinen kilpailu. Osallistumisrajoitus on kilpailujärjestäjän päätettävissä Eliittisarjan
sääntöjen puitteissa. Erityisen toivottavaa on, että Valioluokassa pelaavat eivät pelaa samaa/samoja pelimuotoja
muissa luokissa. Muut luokat voidaan järjestää vain erillisen hakemuksen perusteella Kilpailutoimintaryhmän
päätöksellä.
JUNIORI-eliitti: Pelataan juniori-ikäluokat 19, 17, 15, 13, 11 ja 9-luokan kaksinpelit.
SENIORI-Eliitti: Kilpailussa on oltava seniori-ikäluokat 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Lisäksi voidaan pelata
kansallinen juniorikilpailu vaikka luokkien määrä ylittäisi 12. Seniori-Eliitti-kilpailuissa ei tule rajoituksella estää pelaajaa
kilpailemasta kolmessa nelinpeliluokassa, jos kolme luokkaa on sallittu (= ei pakollista kaksinpeliä)
Mihinkään kilpailuun ei voi hakea enempää kuin kaksitoista eri luokkaa, ellei yllä ole toisin mainittu. (esim.: V, A, B, C,
35, 40, 45, 50, 55, 17, 15, 13, + (11, 9).
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Lisäluokista (missä tahansa kilpailussa) tulee tehdä erillinen perusteltu hakemus, jonka perusteella
Kilpailutoimintaryhmä tekee päätöksen.
Kaikkiin kilpailuihin voi hakea ilman eri hakemusta junioriluokkia alle 11- ja alle 9-vuotiaille (huomioi alle 9-vuotiaiden
säännöt) sekä vammaissulkapallon luokkia. Halukkaiden vammaissulkapallokisan järjestäjien kannattaa ottaa yhteyttä
VaSuPa:n ja sopia heidän kanssaan järjestelyistä (www.vammaissulkapallo.fi). Varsinkin pyörätuoliluokkia varten
alustan on oltava parketti, muuten pelaaminen on hankalaa.

Tämä ohje on voimassa toistaiseksi tai ainakin 31.12.2019 saakka. Mikäli kilpailukausi vaihtuu
kalenterivuoden mittaiseksi 1.1.2020 alkaen, tuotetaan uusi ohje kaudelle 2020. Tällä hetkellä ei ole
suunnitelmissa muuttaa kilpailukautta Pohjoismaissa.
Kilpailuhaku tulee muuttumaan mahdollisimman pian 2019 keväällä online-hauksi, johon liittyy erillinen
kutsu laajemmin tiedoin. Online-haun tarkoitus on helpottaa kilpailun hakemista, julkaisemista ja rankingkäsittelyä useilla henkilötyötunneilla.
HUOMAA!
Eliitti-, Seniori- ja Juniori Eliitti -kisoille on määritelty kiinteät päivämäärät. Vain alla mainittuja päivämääriä voi anoa niiden
järjestämiselle. Eliitti-, Seniori- ja Juniori Eliitti -kisojen päivämäärät (la-su) ovat:
Eliitti
päivät (la-su)
1.
vko 36 - 07.-08.09.2019
2.
vko 41 - 12.-13.10.2019
3.
vko 48 - 30.11.-01.12.2019
4.
vko 07 - 15.-16.02.2020
5.
vko 11 - 14.-15.03.2020
6.
vko 17 - 25.-26.04.2020
Jos hakijoita on enemmän kuin kilpailuja, järjestämisoikeuden myöntämistä harkittaessa ovat ensisijalla ne seurat, joilla ei kaudella
2017-2018 ollut sarjan kilpailua anomuksesta huolimatta. HUOM! Eliitti-sarjan kriteerit ovat erillisessä dokumentissa.
Ylituomariraporteista voidaan myös selvittää kilpailun olosuhdetta ja aiempien kisojen sääntöjen ja ohjeiden noudattamista.
Eliittikisoja on haettavissa rajattu määrä, joten kannattaa hakea esim. Eliittikisan sijaan (varalle) myös Tähtikisaa (selvitä alueen
muut hakemukset!), tai tavallista kansallista kisaa. Tähtikisojen määrää/kk ja kausi voidaan rajata, joten siirtoon on hyvä varautua.
Juniori-Eliitti ja Ikäluokkamestaruus:
Nro,
päivät (la-su)
1.
vko 38 - 21.-22.09.2019
2.
vko 43 - 25.-28.10.2019, 19-luokka = Finnish Junior – järjestelyvastuussa ESB, muut seurat mukana avustamassa!
3.
vko 46 - 16.-17.11.2019, haettavissa yhdessä Seniori-Eliitin kanssa, huomio poolikisojen tilavaatimus!
4.
vko 03 - 18.-19.01.2020
5.
vko 16 - 18.-19.04.2020
Ikäluokkamestaruus ja 17+15SM vko 12 - 21.- 22.3.2020
Juniori-Eliittien kriteereistä on erillinen dokumentti, kriteereinä mm: lisenssipelaajien määrä, kisaan osallistuvien omien juniorien
määrä, kansainvälisyys. Juniori-Eliiteissä toivotaan annettavan mahdollisuus myös 19-luokalle osallistua = luokan oltava kutsussa.
Seniori-Eliitti:
1.
vko 34 25.-27.08.2019 (Seniori EM vko 31-32, 4.-11.08.2019)
2.
vko 46 16.-19.11.2019, haettavissa yhdessä Juniori-Eliitin kanssa, huomio poolikisojen tilavaatimus!
3.
vko 18 02.-03.05.2020, Seniori PM toukokuussa (Ruotsi tai Tanska)
Muut haettavissa olevat kilpailut, joiden ajankohta on määritelty:
vko 19
09.-10.05.2020 ABC-luokkamestaruus (kriteerit kuten Tähtikisa + mitalit)
vko 21
23.(-24.)05.2020 I-divisioona, sarjakilpailuviikonloppu!!
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Vain junioreille tarkoitetut Juniorikilpailut:
Määrää ei ole rajattu, haettavissa aiemman Juniorikisan tapaan, järjestelyissä ei rajoituksia/määräyksiä. Näitä kisoja tarvittaisiin
seurojen liitolle antaman palautteen mukaan lisää, joten ei muuta kuin hakemaan! Kannattaa tarjota myös 19-luokkaa, jotta myös
niille 19-luokan pelaajille, jotka eivät kierrä Juniori-Eliittejä, olisi hyviä paikkoja kisata.
Muut kilpailut, joiden ajankohta on määritelty:
vko 40 – 05.-06.10.2019 Joukkue- ja sarjakilpailuviikonloppu
vko 50 – 14.-15.12.2019 Joukkueiden SM-kilpailu (ESB) Sarjakilpailuviikonloppu!!
vko 51 ja 52 - viikonloput on jätetty vapaaksi Joulun ja uudenvuoden juhlistamiseksi, aluemestaruuksilla tahi muuten avoimia.
vko 09 – 29.02.-01.03.2020 Joukkue- ja sarjakilpailuviikonloppu
vko 10 - 07.-08.03.2020 Seniorien ja Junioreiden SM
vko 12 – 21.-22.03.2020 17- ja 15-ikäluokkien SM-kilpailu ja ikäluokkamestaruus alle 13- ja 11-luokissa
Kilpailuanomukseen tulee laittaa aina myös varaviikonloppu. Tällä vältämme helpommin alueellisia kisojen päällekkäisyyksiä.
Kannattaa myös keskustella lähiseurojen kanssa heidän suunnittelemistaan kisa-ajankohdista.
Kilpailuihin voi anoa ainoastaan sääntöjen mukaisia luokkia. Sääntöjen mukaiset luokat ovat V, A, B ja C sekä ikäluokat
9,11,13,15,17,19, 35,40,45,50,55,60,65,70,75 jne. Muutenkin kisajärjestäjän tulee lukea kertaukseksi läpi vähintään kilpailusäännöt
ja edustussäännöt, joista selviää mitä asioita kannattaa ottaa huomioon kisaa anottaessa. Säännöt kuitenkin uusiutuvat aika ajoin
ja muutoksia tulee.
Voimassa olevat Kilpailusäännöt ja erilliset Eliittikisasäännöt löytyvät linkistä:
http://www.sulkapallo.fi/kilpailija/saannot/
Kauden 2019-2020 suuremmat muutokset
SSuL valmistelee koko ajan Tournamentsoftwaren rankingin käyttöönottoa 1.7.2019 alkaen. Tarkoituksena helpottaa mm
kilpailuiden pelaajapisteiden huomioimista
Online-kilpailuhaku, jolla on tarkoitus helpottaa kilpailuiden perushakua ja niiden julkaisemista seurojen toimesta tiettyyn aikaan.
Haun yhteydessä valmistellaan myös rankinglaskentaa sen tarvitsemien tietojen tallennuksella.
Sarjakilpailemisen aloitus tapahtuu kauden aikana mahdollisimman monimuotoisena; tasoluokkapelaajat divisioonissa, juniorit,
seniorit, harrastesarjat, pieniä joukkueita ja isoja joukkueita. Kertokaa tahtotilasta ja kokemuksista!
VANHA PERUSOHJE ALKAA SEURAAVALTA SIVULLA – kertaa se!
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ALLA OLEVAT OHJEET KOSKEVAT KILPAILUHAUN OSUUTTA TÄLLÄ HETKELLÄ
OHJEITA JA HUOMIOITA KILPAILUKUTSUN LAATIMISEKSI
SSuL:n sivuilla julkaistavien kilpailukutsujen sisältö muodostuu pääsääntöisesti hakemusten teksteistä ja merkinnöistä. Siksi tämä
kilpailukutsun laatimisen ohjeistus on tässä dokumentissa. Tämän tavoitteena on erityisesti ohjata kilpailunjärjestäjiä palvelemaan
pelaajia yhtenäisesti ja mahdollisimman hyvin laatiessaan kilpailukutsuja. Yhtenäisyydellä on erityisesti merkitystä kutsuissa
käytettävien tasoluokkien ja pelimuotojen ilmoittamistavassa.
Yleistä
Kilpailukutsusta tulee ilmetä kaikki pelipaikat. Jos kilpailu käydään kahdessa hallissa, tulee tästä mainita kilpailukutsun ”HUOM!”osiossa. Tähän osioon merkitään myös muut erityiset seikat, esimerkiksi luokkien pelaaminen poolimuodossa, kisan pelaaminen
yhtenä päivänä ja majoitustarjoukset. Suoraan säännöistä ilmeneviä asioita ei tarvitse erikseen tule ilmoittaa. Kannattaa tarkastaa
säännöistä mitä luokkia ei ilman anomusta voi pelata yhden päivän aikana. Luokkien yhdistäminen kerrotaan säännöissä, siihen ei
erityisesti järjestäjän tarvitse varata oikeutta.
Viimeinen ilmoittautumispäivä ja arvontapäivä
Päivämääriä päättäessänne huomioikaa kilpailusääntöjen maininnat niiden ajankohdista. Nyrkkisääntönä voinee pitää sitä, että
ilmoittautumispäivä on kaksi viikkoa ennen kilpailua ja arvonta viikkoa ennen kilpailua. Tournamentsoftwaren ilmoittautuminen
päättyy ilmoitettuna aikana automaattisesti ja pelaajat voi ladata Tournament Planneriin seuraavan vuorokauden klo 00:01.
Tasoluokkien merkitseminen
Tasoluokat merkitään käyttäen tasoluokan kirjainta (esim. A) tai ikäluokkaa (esim. 17,35). Valio merkitään käyttäen kirjainta V
ilman sulkeita. Luokat merkitään järjestyksessä yleiset luokat vaativimmasta alkaen (V, A, B, C), senioriluokat nuorimmasta
vanhimpaan (35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 jne.) ja junioriluokat vanhimmasta nuorimpaan (19,17, 15, 13, 11).
Tasoluokkien yhdistämisessä kisajärjestäjän ja ylituomarin osalta erityisesti huomioitavaa: Mikäli kisajärjestäjä yhdistää
tasoluokkia, esim. A- ja B– tasoluokista sääntöjen sallima A-luokka, tulee huomioida, ettei esimerkin kaltaisessa A-luokassa pelaa
C-luokiteltuja pelaajia. Heillähän on kisaan ilmoittautuessaan ollut oikeus ilmoittautua pelaamaan omaa tasoluokkaansa yhtä
ylemmäs eli B:hen. Yhdistämisen tulee aina tapahtua ylempään luokkaan, jossa on jo itsessään riittävä määrä pelaajia. Ylemmässä
luokassa tulee olla enemmän sen luokan pelaajia, kuin alemmassa, joka siihen yhdistetään. Esimerkiksi kahden pelaajan Valioluokkaan ei tule yhdistää neljän pelaajan A-luokkaa, eikä kolmen pelaajan A-luokkaan kahdeksan pelaajan B-luokkaa. Kahdeksan
pelaajan B-luokkaan voi sen sijaan yhdistää 2-3 pelaajan C-luokan.
Aiemmin on pelattu paljon kolmen pelaajan luokkia, vaikka pelaajia palvelevamman kokonaisuuden saa aikaan yhdistämällä luokkia
sopivasti. Tapa hakea kilpailuun kaikki mahdolliset luokat, tekee erityisesti senioriluokkien pelaajalle haastavaksi valita luokat,
mihin ilmoittautua. Harkitkaa jo hakemukseen luokat niin, että luokkien pelaajamäärät muodostuisivat jo
ilmoittautumisvaiheessa sellaisiksi, että pelejä kertyy useampia. Näin pelaajia voidaan motivoida kisamatkalle hieman
kauemmaksi kotikulmilta ja saada ehkä kohtaamaan uusia pelikumppaneita ja -vastustajia.
Pelimuotojen merkitseminen
Mikäli tasoluokassa pelataan kaikki pelimuodot, ei tasoluokkamerkinnän lisäksi tarvita muuta merkintää. Jos tasoluokassa pelataan
vain osa pelimuodoista, merkitään nämä tasoluokan merkinnän eteen erotettuna väliviivalla pelimuotojen yleisistä merkinnöistä
(MK, NK, MN, NN, SN; junioreissa PK, TK, PN, TN, SN) (esim. MK-NK-A, TK-17). Mikäli samat pelimuodot pelataan useammassa
tasoluokassa, yhdistetään nämä tasoluokat väliviivalla toisiinsa (esim. MK-A-B).
Seuraavassa muutama esimerkki tasoluokkien ja pelimuotojen merkitsemisestä:
V, A, B, MK-NK-C
Kilpailussa pelataan kaikki pelimuodot Valiossa, A:ssa ja B:ssä sekä miesten ja naisten kaksinpelit C:ssä.
MN-NN-SN-V-A-B-C
Kilpailussa pelataan miesten ja naisten nelinpelit sekä sekanelinpeli kaikissa tasoluokissa.
MK-NK-V, A, B, MK-NK-C-35, MN-50, 17
Kilpailussa pelataan miesten ja naisten kaksinpelit Valiossa, C:ssä, sekä 35-luokassa, kaikki pelimuodot A-, B- ja 17-luokissa sekä
miesten nelinpeli 50-luokassa.
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Kalenterissa on rajallinen määrä viikkoja ja sen vuoksi samalle seuralle myönnetään lupa pääsääntöisesti yhteen saman tason
kisaan (Eliitti-, Tähti- tai kansallinen kilpailu, Juniori Eliitti, Juniori- tai Ikäluokkakilpailu tai mestaruuskilpailu). Mikäli ajankohta on
ennen tai jälkeen etukäteen määriteltyjen kilpailujen, mahdollisuudet kasvavat suhteessa kauden alun ja lopun läheisyyteen –
voimme hyvin pidentää kilpailukautta. Useamman kuin yhden kilpailun myöntämisen ensisijaisen kriteerinä on useampaa kilpailua
hakevan seuran junioritoiminta: kilpailevien (muissa kuin oman seuran kilpailuissa) junioreiden ja aikuisten määrä ja aktiivisuus,
muun junioritoiminnan laajuus (pyydettäessä osoitettava aktiivisesti harjoittelevien junioreiden määrä), seuran järjestämien
avointen juniorikilpailujen monimuotoisuus (ei vain säännelty Juniori Eliitti) ja erittäin tärkeänä kriteerinä seuran kaikkien pelaajien
osallistuminen muiden seurojen järjestämiin kilpailuihin.
Perustellusta syystä Kilpailutoiminnan ryhmä voi myöntää samalle seuralle yhtä useamman kilpailun. Kilpailun järjestämislupa
evätään kokonaan, mikäli seuran toiminta on käytännössä päättynyt ja/tai maksuja on hoitamatta SSuL:lle. Tämä koskee myös
kahden seuran yhdessä hakemaa kilpailun järjestämislupaa, jos toisen tilanne on edellä kuvatun kaltainen. Kahden seuran yhdessä
anomasta kilpailusta pyydetään toimittamaan erillinen selvitys siitä, miten seurat ovat hoitaneet verokäsittelyn paikallisen
veroviranomaisen kanssa. Toiminta on verotonta vain yksin toimivalle yhdistykselle. Yhdistysten yhteenliittymän toiminta on
verotettavaa toimintaa ja siitä tarvitaan selvitys.
Muuta huomioitavaa - mitä seuran tulee vähintään tehdä, kun on saanut kilpailut järjestettäväkseen:
Ylituomarin tehtävät
Ylituomarina tulee olla henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti liittotuomarikurssin. Ennen kilpailua ylituomarin on tarkistettava ja
hyväksyttävä ottelujärjestys, ottelukaaviot ja aikataulu. Hän vastaa myös siitä, että mahdolliset virheet, jotka tuodaan sääntöjen
mukaan ajoissa tiedoksi, korjataan ohjelmaan. Ylituomari ratkaisee kilpailujen aikana esiin tulevat sääntöerimielisyydet. Ylituomari
voi sulkea erityisen sopimattomasti käyttäytyneen tai toistuvia virheitä (punainen kortti) tehneen pelaajan tai peliparin kyseisen
kilpailun kaikista pelimuodoista.
Ottelujen ollessa käynnissä ylituomarin tai hänen sijaisensa tulee olla aina läsnä kilpailupaikalla tai -paikoilla.
Kilpailun jälkeen ylituomari raportoi kolmen arkipäivän kuluessa SSuL:lle kilpailujen kulusta ja toimittaa kopiot
tuomaripöytäkirjoista niistä otteluista, joissa pelaajille tai pelipareille on annettu varoituksista tai tuomittu virheitä.
Kisojen raportointi
Kaikista kisoista tulee toimittaa
- kisan raporttilomake (starttimaksut) ja ylituomariraportti kilpailua seuraavan viikon aikana. Raportit toimitetaan
Sulkapalloliiton toimistoon: toimisto@sulkapallo.fi
- tulostietokanta välittömästi kilpailun päätyttyä (BTP *.tp-tiedosto). Tulosten yhteydessä on kaikissa tapauksissa
oltava pelaajan pelaajanumero (ID) rankingin oikean ylläpidon varmistamiseksi. .tp-tiedosto lähetetään
osoitteeseen toimisto@sulkapallo.fi.
Kilpailuraporttien toimittaminen on erittäin tärkeä osa kilpailun kokonaisuutta ja siitä syystä toistuvasti viiveellä tai
kokonaan toimittamatta olevat raportit saattavat olla ratkaisevan merkityksellisiä kilpailuja myönnettäessä.
Badminton Tournament Planner
Kaikille kilpailun järjestämisluvan saaneille toimitetaan annettuun sähköpostiosoitteeseen Badminton Tournament Planner ohjelman käyttöön tarvittava lisenssiavain (Lisence Key). Sovelluslisenssi on SSuL:n sanktiomia kilpailuita järjestäville seuroille
ilmainen ja BTP on kaikissa kansallisissa kilpailuissa pakollinen kilpailusovellus.
Harrastekilpailut
Kaudella 2018-2019 seurojen järjestämät kansallisten kisojen yhteydessä pidettävät harrastekilpailut eivät näy liiton sanktioimien
kansallisten kilpailuiden kalenterissa. Harrasteluokat merkitään kuitenkin erilliseen harrastekisakalenteriin. Niitä voi halutessaan
ilmoittaa lisättäväksi harrastekalenteriin lähettämällä sähköpostilla kisan tiedot osoitteeseen toimisto@sulkapallo.fi.
Jos luit tänne asti ja merkitset hakemuksen ”Fax” kohtaan merkinnän ”Pelaajan hyvä arki” saatat saada hakemusten käsittelyyn
”lisäpisteen” ainakin ohjeen viimeisen kappaleen lukemisesta. Sitä ei tiedetä onko sillä muuta merkitystä mutta olisi mukava tietää
onko tällä ohjeella lukijoita ja siten merkitystä..
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