
 

 

                                                                     Sulkasato Iisalmi  
 
 
 
SULKAPALLON 2-PELIN ”PISTEJAHTI” 

 

Sulkasato Iisalmi kutsuu kaikkia pelaajia mukaan 1.9.2013 – 30.4.2014 
pelattavaan sulkapallon 2-pelin ”pistejahtiin”. 
 

”Pistejahdin” pyrkimyksenä on saada aikaan vaihtelevia 2-pelejä uusia 
vastustajia vastaan ja siten myös kehittää pelaajien pelitaitoja. Samalla 
otteluvoittojen myötä voi pyrkiä nousemaan ylöspäin henkilökohtaisella 
pistelistalla.  
 

SÄÄNNÖT: 
-”Pistejahdin”  otteluun ryhdytään siten, että pelaajat sopivat keskenään ottelun 
pelaamisesta (etukäteen tai harjoitusvuoron aikana).  Ottelun erän pisteistä lasketaan 
pelaajille +/- tilasto. Esim: pelaaja1 voittaa pelaaja 2en lukemin 21-12. Tällöin voittajan 
pisteet: +9 ja häviäjän -9. 30.4.2014 eniten + pisteitä kerännyt pelaaja on voittaja 

 

-Samat pelaajat eivät voi pelata pistejahdissa kahdesti peräkkäin vaan  jommankumman 
on pelattava ”pistejahti” ottelu jotain muuta vastaan. Kaikki ”pistejahtiin” osallistuvat 
pelaajat sitoutuvat pelaamaan tasapuolisesti kaikkia vastaan. 
 

-Ottelut pelataan Suomen Sulkapalloliiton vahvistamilla säännöillä (yhden erän otteluina). 
Pelaajat tuomitsevat itse kumpikin omalla kenttäpuoliskollaan. 
 

OTTELUAJAT JA –PAIKKA: 
Ottelut pelataan Sulkasadon harjoitusvuoroilla Kangaslammin koulun liikuntasalissa 
(Petter Kumpulaisentie 30 74130 Iisalmi) 
Harjoitusvuorot ovat: 

- Sunnuntaisin klo 18.00 - 20.00 
- Keskiviikkoisin klo 19.00 - 20.30  

 

PALLOT: 
Omat pallot. Pelaajat sopivat keskenään, pelataanko muovisella vai sulkaisilla palloilla. 
Mikäli jompikumpi pelaajista haluaa pelata sulkaisilla palloilla, ottelu pelataan sulkaisilla 
palloilla. NOPEUS SININEN VÄRI. 
 

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISOIKEUS: 
Pistejahdin osallistumismaksu on Sulkasato ry:n jäsenmaksu puoleksi vuodeksi. Lisää 
tietoa jäseneduista löydät sivulta www.sulkasato.net.  
 
Sulkasato Iisalmi ry:n jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu pankkiin tilille:  
FI12 4784 3020 0086 92 (POP Iisalmi). Laita maksaessasi viitteeksi oma nimi ja osoite.  
Lisäksi ilmoita Sulkasadon rahastonhoitajalle yhteystietosi (nimi, osoite, sähköpostisoite, 
puhelinnumero). Rahastonhoitajan e-mail: mikjau76(at)gmail.com, puh. 044-336 2294. 
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Jäsenmaksut vuonna 2014  
(jäsenmaksu voimassa maksupäivästä puoli vuotta eteenpäin) : 

 Aikuiset: 50 € / puolivuosi  

 Juniorit (alle 18 v): 25 € / puolivuosi 

 Perhe: 60 € / puolivuosi  
 

”Pistejahtiin” ei tarvitse ilmoittautua erikseen eikä ilmoittautumiseen ole takarajaa. Eli voit 
tulla rohkeasti harjoitusvuoroille ja sopia siellä eri pelaajien kanssa otteluiden 
pelaamisesta. Tai voit ottaa yhteyttä etukäteen eri pelaajiin ja sopia ottelun pelaamisesta 
etukäteen.  
 
OTTELUTULOKSIEN ILMOITTAMINEN: 
Ottelutulokset ilmoitetaan mahdollisimman pian ottelun pelaamisesta sähköpostilla 
osoitteeseen mikjau76(at)gmail.com tai puhelimella 044-3362294. Tuloksesta on myös 
käytävä selkeästi ilmi pelaajien nimet, voittaja ja ottelun tulos eränumeroineen   
 

TULOSTEN SEURAAMINEN: 
”Pistejahdin” tuloksia voi seurata Sulkasadon nettisivuilta osoitteesta www.sulkasato.net. 
Listaa päivitetään sitä mukaa, miten otteluita on pelattu. 
 

PALKINNOT: 
2 eniten +pisteitä kerännyttä pelaajaa palkitaan kun ”pistejahti” loppuu huhtikuun 2014 
lopussa. HUOM! Myös 2 aktiivisinta ”pistejahdin” ottelujen pelaajaa palkitaan 
lopullisesta otteluiden +pistemäärästä välittämättä! 
 

JÄRJESTÄJÄN YHTEYSTIEDOT: 
Yhteyshenkilö: Mika Jauhiainen puh. 044-3362294, e-mail:mikjau76(at)gmail.com 

 

 
Ylläpitäjä pidättää oikeuden sääntöjen muokkauksiin 
tarvittaessa. 
 

Nyt kaikki rohkeasti mukaan!  

 
 

Tervetuloa!  :) 
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