Kilpailukutsu – AirBadminton seura-SM 2021
Sulkapalloliitto ja Savon Sulka järjestävät elokuussa AirBadmintonin seura-SM-kilpailut osana Sunsets
Kuopio -tapahtumaa.
Sunsets on Beach Volleyn ympärille rakentunut ilmaistapahtuma, jossa on mukana paljon nähtävää
ja koettavaa. Aiempina vuosina tapahtumassa on ollut yleisöä yhteensä jopa 30 000 henkeä. Peli- ja
tapahtumapaikat ovat aivan Kuopion keskusta-alueella.
AirBadmintonin seurajoukkueiden SM-kilpailu pelataan kansainvälisen sulkapalloliiton (BWF) uuden
Relay Team Event -formaatin säännöillä. Säännöt julkaistaan SSuL:n sivuilla pian.
Joukkue koostuu 2-4 mies- ja naispelaajasta. Jokaisen joukkueen jäsenen on pelattava kussakin
ottelussa vähintään yksi peli. Otteluissa pelataan viisi peliä: miesten nelinpeli, naisten nelinpeli,
sekanelinpeli, kuusinpeli 1 (kaksi miestä, yksi nainen) sekä kuusinpeli 2 (kaksi naista, yksi mies).
Ensimmäinen peli päättyy, kun toisella joukkueella on 20 pistettä, toinen peli, kun toisella joukkueella
on ottelussa yhteensä 40 pistettä jne. ja viides peli päättyy, kun toinen joukkue saavuttaa 100
pistettä ja voittaa ottelun. Häviöllä olevan joukkueen pisteet ovat kunkin pelin jälkeen aina vähintään
puolet johdossa olevan joukkueen pisteistä.
Tarkemmat säännöt löytyvät täältä.
Kilpailussa on käytössä 6 kpl pelikenttiä, alustana uimarantahiekka. Pyrimme saamaan lisäksi
lämmittelykentän/-kenttiä. Torstaiaamuna 6.8. on varattu avointa harjoitus- ja tutustumisaikaa
ennen avoimen kilpailun kaksinpelien alkua.
1. Luonnonolosuhteet
•
•

Kilpailu käydään vallitsevissa sääolosuhteissa sateesta tai tuulesta huolimatta.
Poikkeuksellisen kovan myrskytuulen (säännöissä 12kph = 3,3 m/s) osuessa kohdalle
ylituomarin päätöksellä kilpailu voidaan keskeyttää väliaikaisesti.

2. Pelivälineet
•
•
•

•

Maila: normaali sulkapallomaila
Pallo: AirShuttle
Peliasu: kilpailusääntöjen §25.2 vaatimuksia lajinomaisesta pukeutumisesta sovelletaan
siten, että uimarannalle sopivaa asustusta voi käyttää. Lähtökohtaisesti hiekalla pelataan
paljain jaloin, mutta myös ohuita tossuja voi käyttää. Mainossäännöt pätevät sellaisinaan.
Pelaajilta ei vaadita nimiä peliasuun, jos niitä käytetään, seurataan sääntöjä.
Mukaan otetaan enintään 16 joukkueita. Seura saa nimetä useamman joukkueen, mutta
järjestäjät pidättävät oikeuden tarvittaessa rajoittaa joukkueiden lukumäärää per seura.

3. Pelipäivät ja -paikat
Seurajoukkueiden mestaruuskilpailu käydään pe 7.8. – la 8.8.2021 seuraavalla aikataululla
olosuhteiden niin salliessa ja muussa tapauksessa ylituomarin päätösten mukaan.
Torstaina klo 9:00 -10:00 vapaa harjoitusaika kaikilla kentillä – yksilö- ja harrastekisan pelaajille
Perjantaina 7.8. – klo 9:00 ja 21:00 välillä alkusarjat, tarkennetaan kun joukkueiden määrä selviää
Lauantaina 8.8. - välierät klo 10:00 Vänärillä ja loppuottelu iltapäivällä Sunsets keskuskentällä
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Pääpelipaikka on Väinölänniemen uimaranta (Väinölänniemi 26, 70100 Kuopio)
https://goo.gl/maps/C9jJcQDWRRoeomeHA
Seurajoukkueiden mestaruuskilpialun loppuottelu pelataan Sunsets-pääkentällä satamatorilla
(Kauppakatu 1, 70100 Kuopio)
https://goo.gl/maps/xD9nzUggrpnbBvWP7
Sunsets-tapahtuma-alue jatkuu Väinölänniemeltä aina rantaa pitkin satamatorille saakka (n. 1km
pohjoiseen).
Sunset-tapahtumasta ja esim. majoitustarjouksista löytyy lisätietoa osoitteesta
https://www.sunsetskuopio.com/.
4. Lisenssi
Kaikilla pelaajilla on oltava ilmoittautumishetkellä voimassa oleva Sulkapalloliiton kilpailulisenssi
kaudelle 2021-2022.
5. Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset to 22.7.2021 klo 19.00 mennessä Tournamentsoftwaren online-ilmoittautumisen
kautta. Ilmoittautumisessa tulee olla nimettynä joukkueen jäsenet + kapteeni ja kapteenin
sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Kapteeni on joukkueen ilmoittaja ja pyytää tarvittaessa seuran
joukkueen ilmoittamisoikeuden osoitteesta kilpailut@sulkapallo.fi
Virallisen SM-kilpailuluokan ohella tapahtumassa järjestetään harrastelijoille tarkoitetut luokat
miesten ja naisten nelinpelissä sekä sekanelinpelissä.
6. Ilmoittautumismaksut
120,- €/joukkue. Laskutetaan.
Ilmoittautumismaksuun sisältyvät pelipallot (AirShuttle)
7. Palkinnot
Palkintona liiton mitalit + tavarapalkinnot.
8. Arvonta ja julkaisuaikataulu
Aikataulu, arvonta ja tulokset julkaistaan liiton sivuilla. Arvonta tehdään ti 27.7.2021 erikseen
ilmoitettavassa paikassa. Paikka ja aika ilmoitetaan viimeistään osallistujaluettelon julkaisun
yhteydessä.
9. Kilpailun johto ja ylituomari
•
•

•

Ylituomari: Eino Väisänen
Kilpailun johtaja ja yhteyshenkilö:
Avoin-/Harrastekilpailu: Antti Rajasärkkä, antti.rajasarkka@gmail.com / 050 514 9318
Seurajoukkueet: Ilkka Hellgren, ilkka.hellgren@sulkapallo.fi / 040 521 5009
Tiedotusvastaava:
Harrastekilpailu: Ulla Santti, ulla.santti@savonia.fi / 040 555 2432
Seurajoukkuekilpailu: Annika Paananen, annika.paananen@sulkapallo.fi / 040 736 8900
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