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Sunsets Kuopio AirBadminton yksilökilpailu:
Kutsu + säännöt
Kesällä 2021 ratkaistaan AirBadmintonin suomenmestaruus joukkuekilpailuna ks. erillinen kutsu.
Rinnakkain pelataan myös yksilökilpailu (parit ja kolmikot), jolla ei ole virallista SM-arvoa.
Yksilökilpailu ei ole Sulkapalloliiton virallinen kilpailu, joten myöskään lisenssiä ei tarvita.
Kilpailu on osa Sunsets Kuopio -tapahtumaa. Tutustu https://www.sunsetskuopio.com/
Sivuilta löydät mm. majoitustarjouksia. Peli- ja tapahtumapaikat ovat aivan Kuopion keskustaalueella, joten kaikki kaupungin majoitusvaihtoehdot ovat helposti saatavilla.
Sunsets on Beach Volleyn ympärille rakentunut ilmaistapahtuma, jossa on mukana paljon nähtävää
ja koettavaa. Edellisvuosina yleisöä on ollut yhteensä jopa 30 000 henkeä!
Näiden sääntöjen lisäksi sovelletaan Sulkapalloliiton peli- ja kilpailusääntöjä soveltuvin osin.
Ylituomari päättää lopullisesti sääntöjen soveltamisesta (ylituomarin päätös on lopullinen, ”the
decicion of the referee shall be final”).
Säännöt tulevat jakoon, kun BWF saa viimeiset säädöt tehtyä. Pääasioihin voi tutustua täällä:
https://development.bwfbadminton.com/airbadminton

1. Luonnonolosuhteet
•
•

Kilpailu käydään vallitsevissa sääolosuhteissa mahdollisesta sateesta tai tuulesta huolimatta.
Poikkeuksellisen kovan myrskytuulen osuessa kohdalle ylituomarin päätöksellä kilpailu
voidaan keskeyttää väliaikaisesti. Koska tapahtuman aikataulu on tiukahko, tämä voi vaatia
myös pelijärjestelmän muokkaamista kesken kilpailun (esim. muutosta poolipeleistä cupjärjestelmään). Ääritilanteessa sunnuntaita voidaan käyttää varapäivänä (ylituomari
neuvottelee pelaajien kanssa).
Aikatauluun on varattu sen verran jouston varaa, että tunnin-kahden väliaikainen
keskeyttäminen saadaan vielä kurottua kiinni saman päivän aikana ilman muutoksia
otteluohjelmaan.

2. Pelivälineet
•
•
•

Maila: normaali sulkapallomaila (tavallista alhaisempaa jännityskireyttä suositellaan)
Pallo: AirShuttle, kuuluu ilmoittautumismaksuun
Peliasu:
o Kilpailusääntöjen §25.2 vaatimuksia lajinomaisesta pukeutumisesta sovelletaan
siten, että vaatimus on hiekkarannalle sopiva säänmukainen lajinomainen
pukeutuminen ts. shortsit+paita tai bikinit + toppi.
o Lähtökohtaisesti hiekalla pelataan paljain jaloin, mutta myös ohuita tossuja voi
käyttää.
o Pelaajilta ei vaadita nimiä selkään missään vaiheessa.
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3. Pelimuodot
Kilpasarjat
•
•
•

Kaksinpelit: miesten ja naisten kaksinpeli
Nelinpelit 2 vs 2: miesten nelinpeli ja naisten nelinpeli
Kuusinpelit 3 vs 3: MMN = 2 miestä ja 1 nainen sekä NNM = 2 naista ja 1 mies.
Joukkueessa on siis oltava vähintään yksi pelaaja kumpaakin sukupuolta

Harrastesarjat
Korkeintaan C-luokkaan missä tahansa pelimuodossa luokitelluille pelaajille, ei minkään seuran
jäsenyyttä.
•
•
•

Kaksinpelit: miesten ja naisten kaksinpeli
Nelinpelit 2 vs 2: miesten nelinpeli ja naisten nelinpeli
Kuusinpeli 3 vs 3: Joukkueessa on oltava vähintään yksi pelaaja kumpaakin sukupuolta
(siis joko 2 miestä + 1 nainen tai 2 naista + 1 mies)

Jos johonkin luokkaan tulee vain alle neljä osanottajaa, järjestäjällä on oikeus peruuttaa ko.
luokka ja ehdottaa luokkaan ilmoittautuneille siirtymistä muihin luokkiin. Luokkien yhdistämistä
ei tehdä kysymättä pelaajilta.

4. Rajoitukset
•
•

Ei rajoituksia (pelaa niin monta eri luokkaa kuin haluat)
Nelinpeliparit ja 3vs3-joukkueet voivat vapaasti koostua eri seurojen pelaajista

Joukkuekilpailuun osallistuville tiedoksi: kilpasarjat pystytään pelaamaan niin, että ne eivät mene
joukkuekilpailun kanssa päällekkäin. Huomio silti järkevä pelimäärä

5. Kaavioiden koko ja pelijärjestelmä
Kilpasarjat
Maksimiosallistujamäärä
MK, NK
32
MN, NN
16
NNM, MMN
8
Harrastesarjat
Maksimiosallistujamäärä
MK, NK
16
MN, NN, 3v3
8
Mukaan otetaan enimmillään em. määrä osallistujia.
Kilpasarjoissa osallistumisoikeus ratkaistaan viimeisen ilmoittautumispäivän rankingjärjestyksessä
(tasoluokista välittämättä). Jos pelaajilla/pareilla/joukkueilla on sama pistemäärä, järjestys
määräytyy arpomalla.
Harrastesarjoissa paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
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Nelinpeleissä parin pistemäärä lasketaan laskemalla yhteen parin kummankin osapuolen pistemäärä
ko. pelimuodossa.
Kuusinpelissä joukkueen pistemäärä saadaan laskemalla yhteen joukkueen jäseniltä joko nelin- tai
sekanelinpelin pisteistä suurempi. Naisten pistemäärä saadaan jakamalla pistemäärä luvulla 20
(sovelletaan kilpailusääntöjen §21.8). Esim. joukkue koostuu pelaajista:
nelinpeli
sekanelinpeli
A (mies)
2400
120
B (mies)
230
450
C (nainen)
3200
1200
Joukkueen vertailupistemäärä on 2400+450+3200/20 = 3010.
Kaikki luokat pelataan ns. pooleina eli ensin 3-4 pelaajan alkulohkot ja lohkojen parhaille
jatkopudotuspelit. Alustavasti kilpakaksinpeleissä jatkoon menevät poolien voittajat ja kaikissa
muissa luokissa poolien kaksi parasta.

6. Pelipäivät ja -paikat
Kilpailu käydään to 5.8. – la 7.8.2021. seuraavalla aikataululla (huomioiden kohta 2):
•

•

•

Kilpasarjat:
o kaksinpelit: alkupoolit to klo 10.00-21.00, puolivälierät pe 10.30-14.00,
välierät pe 15.30-16.30, loppuottelut pe 18.00
o nelinpelit: alkupoolit to 17.00-pe 14.00, välierät la 18.00,
loppuottelut la 19.00
o kuusinpelit: alkupoolit la 9.00-16.00, välierät la 18.30,
loppuottelut la 19.30
Harrastesarjat:
o miesten kaksinpeli: kokonaan perjantaina klo 9.00-21.00
o naisten kaksinpeli: kokonaan lauantaina klo 9.00-19.00
o nelinpelit: kokonaan lauantaina klo 12.00-20.00
o kuusinpeli: alkupoolit perjantaina klo 15.30-18.30, välierät la 14.00,
loppuottelu la 17.30
Joukkuekilpailu (virallinen SM-kisa, erillinen kutsu, tässä vain aikataulu tiedoksi):
o alkupoolit pe klo 9.00-21.00
o puolivälierät la 10.00
o välierät la 13.00
o loppuottelu Sunsets pääkentällä la 16.00-18.00

Aikataulu on suuntaa antava ja voi hieman muuttua, kun ilmoittautuneiden tarkka selviää.
Aikataulurunko on tehty maksimiosanottajamäärien mukaan, joten varsinkin loppuajat voivat
aikaistua, jos ja kun kaikki luokat eivät tule täyteen.
Ilmoitetuista pelipäivistä ja alkuajoista pidetään kuitenkin kiinni, joten matkasuunnitelmat voi tehdä
tämän mukaan.
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Pääpelipaikka on Väinölänniemen uimaranta (Väinölänniemi 26, 70100 Kuopio)
https://goo.gl/maps/C9jJcQDWRRoeomeHA
Uimarannalla on käytettävissä pukuhuoneet, suihkut ja kioski. Pysäköintipaikkoja Väinölänniemellä
on hyvin rajallisesti, ja alue on aktiivisen pysäköinninvalvonnan alaisena. Maksullista ja maksutonta
parkkitilaa löytyy pienen kävelymatkan sisällä katujen varsilta, ja pidemmän kävelymatkan päästä
pysäköintilaitoksista:
https://www.google.fi/maps/search/Pys%C3%A4k%C3%B6intialueet/@62.8897069,27.6826991,15z
/data=!5m1!1e1
Sunsets-tapahtuma-alue jatkuu Väinölänniemeltä aina rantaa pitkin satamatorille saakka (n. 1km
pohjoiseen).
7. Kuvaus
Kilpailua voidaan kuvata sekä kotimaiseen että kansainväliseen käyttöön (BWF).
8. Lisenssi
Yksilökilpailu ei ole Sulkapalloliiton virallinen kilpailu, joten lisenssiä ei vaadita missään
yksilökilpailun sarjassa.
Joukkuekilpailu (erillinen kutsu) sen sijaan on Sulkapalloliiton virallinen SM-kilpailu ja vaatii kaikilta
joukkuekilpailuun osallistuvilta pelaajilta voimassa olevan lisenssin.
9. Pisteet
Kilpailusta ei jaeta ranking-pisteitä Sulkapalloliiton rankinglistoille.
10. Ilmoittautuminen
Viimeinen ilmoittautumishetki on to 22.7. klo 19.00. Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida
ottaa vastaan.
Ilmoittautuminen yksilökisaan tapahtuu sähköpostilla osoitteeseen antti.rajasarkka@gmail.com
Kerro ilmoittautumisessa luokittain pelaajien nimet, SSuL:n ID (jos on) ja seurat (jos on) sekä
laskutustiedot (yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Esimerkiksi näin:
Hei,
täten ilmoitan mukaan Savon Sulan Airbadminton-yksilökisaan 5.-7.8.2021 seuraavat
pelaajat seurastamme Pielaveden Sulka (PieSu):
MK-harraste:
Jaska Jokunen 4756
Pertti Jokunen 4852
NK-harraste:
Liisa Jokunen 3688
MN-harraste:
Jaska Jokunen/Pertti Jokunen
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Kuusinpeli 3vs3:
Jaska Jokunen/Pertti Jokunen/Liisa Jokunen
Laskutus: Pielaveden Sulka ry, Jarmo Jokunen p. 050 555 555 jarmo@pielavedensulka.fi
Kiitos!
T. Jarmo
Nelin- ja kuusinpeleihin voi myös ilmoittautua avoimena (kuusinpeliin myös niin, että yksi kolmesta
joukkueen jäsenestä puuttuu). Järjestävät suorittavat avoimena ilmoittautuneiden yhdistämiset
normaalien kilpailusääntöjen mukaan (rankingjärjestyksessä).

11. Ilmoittautumismaksu
30 €/startti (nelinpelit 15€/hlö, kuusinpeli 10€/hlö).
Laskutetaan. Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä aina laskutusosoite.
Ilmoittautumismaksuun sisältyvät pelipallot (AirShuttle).
12. Palkinnot
Kussakin pelimuodossa palkitaan kaksi parasta pelaajaa/paria/joukkuetta. Palkintoina mitalit +
tavarapalkinnot.
13. Arvonta ja julkaisuaikataulu
Aikataulu, arvonta ja tulokset julkaistaan Tournamentsoftwaressa,
http://badmintonfinland.tournamentsoftware.com
Osallistujaluettelo julkaistaan ilmoittautumisajan umpeuduttua ja avoimena ilmoittautuneiden
yhdistämisen jälkeen pe 23.7.
Arvonta suoritetaan to 29.7. erikseen ilmoitettavassa paikassa. Paikka ja aika ilmoitetaan viimeistään
osallistujaluettelon julkaisun yhteydessä.
14. Kilpailun johto ja ylituomari
•
•

Ylituomari, kilpailun johtaja ja yhteyshenkilö:
Antti Rajasärkkä, antti.rajasarkka@gmail.com / 050 514 9318
Tiedotusvastaava: Ulla Santti, ulla.santti@savonia.fi / 040 555 2432
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