ZOOM – käytön perusteet
1. Valikko löytyy ZOOM-näytön alareunasta. Liikuta osoitinta näytöllä, niin tulee näkyviin, hiljaisena se piiloutuu.

2. Salli video klikkaamalla StartVideo. Pikanäppäin alt + v
3. Poista mikrofonin mykistys klikkaamalla Unmute. Pikanäppäin alt + a.
4. Kerro nimesi ja seurasi, kun liityt alustalle –tarkastetaan samalla, että ääni kuuluu.
5. Vaihda nimesi ”rename” komennolla tarpeen vaatiessa. Voit tehdä tämän oman videon kohdalta kolmen
pisteen- näköisen merkin kautta tai participants- kohdasta valitset oman nimesi kohdalla ”more”.
6. Kun äänesi kuuluu, voit mykistää mikrofonin.
6.1Pidä mikrofonisi kiinni, aina kun et puhu.
6.2 Jos haluat puheenvuoron, niin nosta ”käsi” selkeästi näkyviin videolla tai käytä ”raise hand”komentoa, jonka löydät ”participants” –valikosta.
7. Voit myös kirjoittaa kysymyksiä chättiin. Ne käsitellään saapuvassa järjestyksessä.
8. Sulje muut avoimet ohjelmat. Selaimen voit jättää auki.
9. Kun aletaan rokkaamaan, niin rokataan yksi setti kokonaan läpi ja vastataan sen jälkeen esitettyihin kysymyksiin.
10. Ota mukaan virtuaalista kärsivällisyyttä!
– LIVE-toteutuksessa (meillä) voi sattua yhtä ja toista!
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Kilpailujärjestelmän uudistukset kaudelle 2020-2021 - perustiedot
• Kilpailutasojen uudistus
• Tasoluokat: Premier Eliitti, Eliitti, kansallinen ja joukkuekilpailut
• Ikäluokat (juniorit ja seniorit): Eliitti, kansallinen ja joukkuekilpailut
• Selkeät ja noudatettavat kriteerit eri tasoille
• Kalenterin jaksotus kuuteen kuuden viikon jaksoon
• Selkeämpi jaksotus eri kilpailutasoille kauden aikana

• Rankinglaskennan uudistus (vanhan mallin mukaan) huomioimaan kilpailun/luokan koko
• Mahdollistaa halukkaille luokkanousut omassa taso- tai ikäluokassa pelaamalla
• Kertoo paremmin pelaajan tasosta ja menestymisestä kuin sijoituksen mukaan pisteytetty
• Kilpailuhaun uudistaminen
• Ensin Online haku minimitiedoilla -> haetut kilpailut tasoittain käsitetävämäpiä
• Helpottaa ja nopeuttaa Tournament Plannerin käyttöä kilpailun avaamisessa ja
rankinglaskennassa
• Toisessa vaiheessa varsinainen kutsu (toistaiseksi vanha hakulomake) kaikilla tiedoilla, jonka
jälkeen ilmoittautuminen voidaan avata.

Kilpailujärjestelmän uudistukset kaudelle 2020-2021 – Etukäteen saadut kysymykset ja vastaukset
1.

Jäävätkö nykyiset luokitukset voimaan pelimuodoittain?
•
Kyllä jäävät

2.

Nollataanko pistelista ennen ensimmäistä kisaa vai jatkuuko nykyisillä?
•
Ei nollata, joko jatketaan nykyisillä ja tilanne muuttuu uuden laskennan myötä 1.7.2020 alkaen vuoden
kuluessa. Jos takautuva laskenta on helppo toteuttaa, se tehdään valmiiksi touko-kesäkuun aikana ja
julkaistaan sen valmistuttua.

3.

Miten suhteutetaan ulkomailla pelatut kilpailut nykyiseen pistetaulukkoon? Otetaanko esim. luokkakoot tai
pelaajien taso huomioon? Onko Premium tai Elite -tasoisia ulkomaan kisoja jne.
•
Kuten tähänkin saakka. BWF/BW sanktioidut kilpailut BWF pistelistan mukaan kuten aiemmin. Erikseen
määritellyt ulkomaiset kilpailut arvotetaan ennalta määritellyn listan mukaan kuten tähänkin saakka.

4.

Premium Elite, TOP40 mukaan valioon. Tarkoittaako ilmoittautumislistan 40 parasta vai 40 ensimmäistä valion
pelaajaa valioluokkaan. Mitä, jos valiotasoisia pelaajia onkin 41?
• Suomessa ei ole tällä hetkellä neljääkymmentä valio-tason pelaajaa missään pelimuodossa, ulkomaisia ei
huomioida kilpailusäännön mukaan suomalaisten osallistumisoikeutta määritettäessä.

5.

Miten ulkomaalaiset pelaajat määritellään tässä (huomioidaanko todellinen taso vai vain ilmoittautuminen?)
•
Kilpailusäännön mukaan kuten aiemminkin, jos ulkomaisella pelaajalla on BWF-pisteitä, verrataan sijoitusta
suomalaisiin kyseisen pelimuodon pelaajiin samalla listalla. Ilman BWF-sijoitusta olevien pelaajien aiempia
Suomessa kilpailuita voidaan hyödyntää menestyksen ja tason määrittämisessä ja jos on täysin uusi pelaaja,
toimitaan ilmoittautumisen mukaan.

Kilpailujärjestelmän uudistukset kaudelle 2020-2021 – Etukäteen saadut kysymykset ja vastaukset
6.

Juniorieliitit: Onko joku käynyt läpi viime kauden tilastoja? Kuinka monessa kisassa tuo KP Top16 A-luokkaan ja
nelurit Top6 A-pooliin olisi onnistunut viime kaudella? Varsinkin tyttöjen puolella.
•
Tämä kriteeri on jäänne menneisyydestä ja poistetaan Juniori-eliitistä.

7.

Mitä tarkoittaa juniorieliitin nelureiden Top6 A-pooliin? Täytyykö pelata kuuden parin pooli?
Entä jos on 7 tai 8 paria? Jätetäänkö loput pois, kun ei yksi tai kaksi paria muodosta luokkaan.
(Sama kysymys kaksinpeliin. Jos 18 pelaaja, mitä 2 ylimääräistä B-luokkaan menevää pelaa? Yhden pelin?)
• Tämä kriteeri on jäänne menneisyydestä ja poistetaan Juniori-eliitistä.

8.

Premier eliitti, Eliitti ja Juniorieliitti: Osallistumisrajoitus on aina yksi kutakin pelimuotoa. Miksi?
Miksi järjestäjä ei saa päättää?
Esim nais nelinpelihuipuille olisi hyvä saada pelata myös miesten luokkia.
Vain nelinpelejä pelaavien olisi hyvä saada pelata useampaa nelinpeliä.
Rajoitus lähes "pakottaa" kaksinpelin, että kannattaa lähteä kauemmaksi pelaamaan.
Junioreissa pelaajia on niin vähän ja välillä sopivia pareja vaikea löytää, että olisi hyvä pelata useampaa neluria
eri parien kanssa. Tyttöjen puolella ei saada edes tuota kuutta paria kisaan.
• Kaikki Eliitti-tason kilpailut ovat kotimaisen kilpailemisen korkeimman tason kilpailuita ja siksi ”standardoituja”.
Kansallisissa kilpailuissa kilpailujärjestäjä voi sääntöjen puitteissa vapaasti sallia/rajoittaa osallistumisia. Tällä
tavoitellaan myös sitä, että Eliitit ovat kaikin tavoin samanlaisia tasokkaita kilpailuita tavoitteellisille pelaajille ja
niitä on rajattu määrä. Yhtenä tavoitteena on myös se, että kansallisiin kilpailuihin osallistuu sankoin joukoin
innokkaita paljon pelejä haluavia pelaajia. Juniori-Eliittien nelipelien rajoituksen KTR käsittelee seuraavassa
kokouksessaan uudelleen.

Kilpailujärjestelmän uudistukset kaudelle 2020-2021 – Etukäteen saadut kysymykset
9.

Miksi Premier eliitissä valion rahapalkinnot ovat nelinpeleissä kaksinkertaiset pakollisena? Sen kautta
ilmoittautumismaksut on pakko kaksinkertaistaa nelinpeleihin
•
Tämä on kriteereissä huomioitu, kun osallistumismaksu on määritelty per pelaaja. Tästä aiheesta heränneen
laajan keskustelun seurauksena asia käsitellään vielä KTR:n seuraavassa kokouksessa uudelleen.

10. Miksi Premier eliitissä kaksinpelin osallistumismaksun maksimi on 30 EUR/pelaaja? Se ei kata mitenkään kuluja,
varsinkaan pallot sisältyy osallistumismaksuun. Kaupallisessa hallissa pidettävä kisa ei myöskään pyöri näillä
kuluilla/tuloilla. Varsinkaan yhdistää rajoituksen, ettei saa osallistua kuin yhteen luokkaan per pelimuoto.
•
Tästä aiheesta heränneen laajan keskustelun seurauksena asiaa käsitellään KTR:n seuraavassa kokouksessa.
11. Mitä seuraava ehto tarkoittaa käytännössä?
"Kaikilla kilpailutasoilla ylemmässä luokassa pelaaminen tullaan rajaamaan kilpailusäännöissä siten, että
luokka(/pelimuoto) ei voi toteutua niin, että siinä on yli puolet alemman luokan pelaajia. Useammat alemman
luokan pelaajat asetetaan oman luokkansa vastaavaan pelimuotoon."
Mitä tapahtuu niille muutamalle ylemmän luokan pelaajalle, jotka jäävät kokonaan ilman luokkaa?
• Sitä, että omaa luokkaansa ylempään osallistuvia ei voi olla enempää kuin omassa luokassaan pelaavia.
Muutama ylemmän luokan (omassa luokassa pelaava) pelaajan lisäksi luokkaan voi osallistua enintään sama
muutama alemman luokan pelaaja pistelistan mukaan ja muut alemman luokan pelaajat pelaavat omassaan.
Esimerkiksi: V kun ilmoittautuneita V-pelaajia 3 ja A-pelaajia 5 – kaksi pienimmillä pisteillä olevaan A-luokkaan
12. Saako hakea kisaa kalenterissa määriteltyjen aikojen ulkopuolelle? Esim. 8.8. tai 2.1. viikonloput voisivat kiinnostaa.
• Saa hakea ja päätökset tehdään kilpailukohtaisesti kausittain.

Kilpailujärjestelmän uudistukset kaudelle 2020-2021 – LIVEn aikana heränneet/saadut kysymykset ja
vastaukset
Chat-kysymykset
1. Eliitti Premierin perjantaille suluissa merkityt joukkue SM ja divari kierros. Mitä tarkoittaa? Onko Premier järjestäjä myös perjantain
järjestäjä?
2. Jos nyt hakee Premieriä siis, joutuuko vastaamaan perjantaista ja sitoutumaan siihen?
• Voi olla joskus tulevaisuudessa, kun SM ja I-divisioona pelataan kauden kestävinä sarjoina. Edellyttää päätöksiä yhdessä SMsarjaan osallistuvien seurojen kanssa ennen aloitusta, eli ainakaan kaudella 2020-2021 ei tarvitse sitoutua
3. Onko U15-17 SM yhdessä ikäluokkamestaruuksien kanssa? U15-17 SM puuttuu kalenterista. Onko sillä omat ohjeistukset/säännöt?
• On, kilpailu on kausikalenterissa vko 11, siitä vain puuttuu tekstistä tuo U17 ja U15 ja se korjataan.
• Tämän lisäksi LIVEn jälkeen on selvinnyt, että keväällä on yksi ”viikko virhe”, joka korjataan vaihtamalla viikkojen 9 ja 10 sisällöt
niin, että Jun/Sen-SM siirtyy viikolle 10 ja kansalliset kilpailut viikolle 9.

4. Miksi eliitissä/premierissä ei saa olla valiossa suurempi maksu, jos pallot sisältyvät?
• Tätä KTR käsittelee vielä uudestaan. Kriteerin perusteena oli koko kilpailu yhtenä kokonaisuutena.
5. Nelinpelin ilmoittautumismaksun tuplaamisessa pelottaa, että kaksinpeliin enemmän keskittyvät jättävät nelurin kokonaan pois.
• Tämä huomioidaan.

6. Premierissä ei riitä, että laittaa valion neluriin tuplahinnan, pakko laittaa myös A-luokkiin korkeampi maksu neluriin
• Kyllä, hinnoittelumallin on kriteeriä määritettäessä ajateltu koskevan kaikkia luokkia, koko kilpailu yhtenä kokonaisuutena.

Kilpailujärjestelmän uudistukset kaudelle 2020-2021 – LIVEn aikana heränneet/saadut kysymykset ja
vastaukset
Chat-kysymykset
7. Mitä jos on kaksi pelaajaa [luokassa]? Voiko jonkun nostaa kolmanneksi jotta luokka toteutuu?
• Jonkun pyytäminen omasta ilmoittautumisestaan poiketen muuhun luokkaan ei varsinaisesti ole tarkoitus, mutta ei sitä ole
säännöillä kielletty. Sääntöjen puitteissa ja muuten harkiten toimien tulee varmaan paras lopputulos.
8. Koskeeko eliiteissä oleva osallistumisrajoitus kaikkia luokkia? Voi vähentää osallistumishalukkuutta tänne susirajalle.
• Koskee kaikkia luokkia. Hyvin järjestetyistä kilpailuista harva haluaa jäädä pois. SSuL auttaa niin halutessanne markkinoinnissa
julkaisemalla uutisia ja tietoja kanavissaan. Kilpailuissa tulee huomioida myös alueellinen jakautuminen, jotta pelaajia riittää ja
toisaalta useammilla pelaajilla on ”kotikisoja”. Meidän kaikkien täytyy yhdessä löytää tapoja lisätä pelaajien halua liikkua.
• Keskustelussa tuli ilmi, että joillakin kisajärjestäjillä on keinoja! [SSuL LIVEn aiheena joskus ”Seurojen parhaat käytännöt?]
9. Onko mahdollista hakea ja Junnu-ja Seniori kisaoja samalle viikonlopulle la-su?
• Kyllä. Tässä kannattaa huomioida kenttätarve, koska molemmat kilpailutyypit edellyttävät alkupelien pelaamista pooleissa.
10. Voisiko myös kansalliset kisat miettiä siten, että samalla viikonloppuna ei olisi kolmea kisaa yhtaikaa. Itselleni Eliitti -viikonloppu on
ollut itsestään selvä valinta, mutta tähti ja kansalliset ovat aiheuttaneet välillä valinnanvaikeutta ja harmittavasti myös pienentävät
kisoja kun pelaajat jakaantuvat useaan kisaan.
• Riippuu hyvin paljon haettavien kansallisten kilpailuiden määrästä, koska kilpailuviikonloppuja on aina rajoitettu määrä ja
halukkaiden järjestäjien määrä ei ole viime vuosina laskenut. Toivottavasti pelaajien valintatilanne kannustaa houkuttelevien
kilpailuiden/tapahtumien järjestämiseen.
11. Onko kokeiltu Suomen cup muotoista kisailua jolloin kierretään hieman ympäri Suomea vrt esim hiihdon "maailmancup”.
• On pelattu Eliitti-sarjaa sekä Valio- että Junioreiden ikäluokissa. Sarjassa olisi tarkoituksenmukaista olla palkintoja myös koko
sarjassa menestyneille, jotta olisi myös sellainen motivaattori ja sellaisia ei ole muutamaan vuoteen ollut, joten varsinaista
sarjaa ei ole pelattu, vaikka jossain ehkä sellaista nimitystä mm säännöissä käytetään.
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Chat-kysymykset
12. Jos tuota hakunäkymää ei näy, onko todennäköinen syy se, että seuran hakuoikeuksia ole pyydetty/annettu?
• On todennäköistä, ettei ole viimeisen puolen tunnin sisällä pyydetty – TSW:ssä tilin omaavalle tuo oikeus pyydetään
osoitteesta toimisto@sulkapallo.fi
13. Äkkisältään ei näkynyt U9 luokkaa valikoissa. Joissain kisoissa on näitä luokkia. Voi olla, että en huomannut vaan U9-valikkoa.
• On vähän erikseen ennen muita junnuluokkia nykyisen rankinglaskennan erilaisen Levelin (on ollut aina 12) takia
14. Voiko kisaa hakenut järjestäjä muuttaa kisoissa pelattavia luokkia myöhemmin, eli sen jälkeen kun liitto on kisan myöntänyt?
Ajatuksena siis se, että voimmeko hakea kisan oikealle ajankohdalle nyt ja päättää tarkat luokat myöhemmin.
• Periaatteessa kyllä kansallisissa mutta harkiten. Lopulliset on oltava, se ainakin helpottaa elämää, ennen kilpailun
julkaisemista ilmoittautumista varten, koska mm ylimääräisiä luokkia ei enää saa pois BTP rosterista. Haetut luokat saattavat
myös vaikuttaa kilpailun myöntämiseen jos samalla ajalla on muita erilaisia luokkia sisältäviä hakemuksia. Kilpailun tasoa ei voi
muuttaa hyväksyttyyn kilpailuun ja kilpailukutsussa on jo oltava kaikki kohdallaan ja sen jälkeen vasta julkaisu.
15. Missä ovat hakemuksessa pyydetyt Levelit
12. https://www.sulkapallo.fi/kilpailija/kilpailukalenteri/kilpailuhaku-ohjeet/ - kuten muutkin ohjeet ja tämä materiaali.
16. Kommentti: Iso kansallinen kisa tuottaa enemmän pisteitä pelaajalle kuin pieni Eliittikisan luokka
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Keskusteluissa esiin tulleita kysymyksiä ja huomioita
1. SSuL:n viestinnässä tuotava esille muutosten tavoitteita myös pelaajille, esimerkiksi rankinglaskennan merkitys sille, että omassa
luokassa kannattaa pelata, koska isossa omassa luokassa menestymällä saa enemmän pisteitä kuin pelillä tai kahdella ylemmässä
luokassa.

2. Voiko kevätkauden kisoja hakea jo nyt?
• Voi, hyväksyminen tapahtuu kuitenkin sen jälkeen, kun syksy on käsitelty. Kevään hakemukset jo nyt saattavat myös helpottaa
ja nopeuttaa syksyn käsittelyä, kun tarkastellaan hakemusten vara-aikoja. HUOMIOIKAA vko 9 ja 10/2021 sisältöjen muutos,
Jun/Sen SM on vko 10 ja kansallisia kisoja vko 9.
3. Miten huomioidaan osallistumisoikeus nelinpelissä jos parin pelaajille on eri luokitus?
• Korkeamman luokituksen mukaan.
4. Milloin päätetään/hyväksytään syksyn kilpailut? Ehtiikö sen jälkeen hakea keväälle kilpailua jos jäi syksylle saamatta?
• Päätökset pyritään tekemään toukokuun aikana niin, että kevään hakuaika ei ole umpeutunut – tarvittaessa saatetaan
sovitella. Osin riippuu toki siitä, kuinka paljon tarvitaan neuvotteluita ajankohdista eli hakemusten määrästä samoille
viikonlopuille. Pitkän tähtäimen tavoitteena voi olla liukuva/jatkuva haku tietyillä määräajoilla haettavan kilpailun ajankohtaan
verraten.
5. Onko Juniori-eliittien määrä mietitty olevan oikea, kun niitä on kuusi?
• Määrä perustuu pitkälti kuuteen kuuden viikon jakson, joissa on pääsääntöisesti sama sisältö. Joissakin jaksoissa on
luonnollisesti mestaruuskilpailuita (ja Finnish Open), jotka ovat joitain tasoja ”korvaavia”. Samaa määrää on pelattu/tarjottu
useamman vuoden ajan ja tälle kaudelle määrä on tuo kuusi + mestaruuskisat
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Keskusteluissa esiin tulleita kysymyksiä ja huomioita
1. Onko kuusi Eliitti-kilpailua tarpeeksi, niin että riittää myös Kehä-III:n ulkopuolelle? Onko sopivia halleja riittävästi?
• Kuuden Eliitin lisäksi on neljä Premier Elite-kilpailua (ja mestaruuskilpailut) eli yhteensä kymmenen korkean tason kilpialua.
Näitä ei luonnollisesti riitä ihan kaikille järjestettäväksi mutta hakemusten mukaan kilpailuita jaettaessa huomioidaan tietysti
myös kilpailuiden sijoittuminen kattavasti.
• Sopivia 10-12 kentän halleja on muuallakin kuin Etelä- ja Lounais-Suomessa, hakuja vaan sisään niin tunnistetaan tarpeet. Kun
kilpailusta jää ikäluokat pois, ei hallinkaan tarvitse olla jättimäinen, eikä kenttiä älytöntä, kuitenkin riittäävä, määrää. Jos
lähekkäin on kaksi sääntöjen mukaista hallia, voi alkukierroksia jakaa kahteen halliin, joissa on kaikki tarvittavat välineet ja
kentät. Tuo kahden hallin kilpailu on haettaessa ja kutsussa oltava mainittuna.

Lisäksi LIVEn aikana Kari Vuorinen kertoi Lahti-Sulkkiksen toimista jäsenhankinnan saralla, kun paikallisia kouluja kierrettiin
Sulkissäpinän merkeissä – käsittääkseni muutama tuhat Lahden seudun koululaista ja joku määrä opettajia tutustutettiin lajin
perusteisiin.
Jani Kemppainen muistutti joukkue-pelaamisesta seurojen yhteisöllisyyden vaalimisen tai kohottamisen ja runsaan hikoilun
mahdollistavana kilpailumuotona.
Näistä molemmista kerromme mielellämme lisää vaikka seuraavassa SSuL LIVEssä, ei ehkä 22.4. mutta jospa Wapun aaton aattona 29.
Ja loppuun vielä viimeinen chat viesti johon Pitäjänmäen kansliasta isolla ilolla vastaamme SAMOIN!

From Pekka Rantanen : kiitos!

