
 

 

                                                                     Sulkasato Iisalmi  
 
 
 

SULKAPALLO - 4-PELIN HAASTELISTA 
 
Sulkasato Iisalmi kutsuu kaikkia pelaajia mukaan 1.10.2012 – 30.4.2013 
pelattavaan sulkapallon 4-pelin haastelistaan. 
 

Haastelistalla olevien pyrkimyksenä on saada pelata vaihtelevia, uusia 
vastustajia vastaan ja siten myös kehittää pelitaitojansa. Samalla 
otteluvoittojen myötä voi pyrkiä nousemaan ylöspäin listalla.  
 
SÄÄNNÖT: 
-Pelaajat voivat valita itse parinsa. Paria ei saa vaihtaa kesken haastelistakauden. 
 

-Parit asetetaan listalle suunnilleen paremmuusjärjestyksessä. Pari voi haastaa listalta 
ensimmäisen, toisen tai kolmannen parin itsensä ylä- tai alapuolelta. Haastelistassa näkyy 
parien yhteyshenkilöiden nimet ja puhelinnumerot. 
 

-Haasteotteluun ryhdytään siten, että haastaja ottaa yhteyttä haastettavaan ja esittää 
pelaamista (= haastaa).  Mikäli tavoitetulle haastetulle peli ei sovi viikon sisällä, haastettu 
pari putoaa listalla 4 sijaa. Jos haastettu pari on sopinut jo toisen haasteottelun pelipäivän 
ja kellonajan, heidän ei tarvitse ottaa haastetta vastaan ennen jo sovitun ottelun 
pelaamista vaan haastaminen on tehtävä uudelleen. Lomamatkojen, sairastumisen yms. 
peliesteiden aikana ei pelaamisvelvollisuutta ole. 
 

-Jos listalla alempana oleva pari häviää, ottelu ei vaikuta listalle mitenkään. Jos listalla 
alempana oleva pari voittaa, se siirtyy listalla voitetun parin paikalle ja voitettu pari siirtyy 
entiseltä paikaltaan yhden sijan alaspäin eli juuri voittajansa alapuolelle. Välissä olevat 
parit siirtyvät kukin yhden sijan verran alaspäin. Ottelun hävinnyt ei saa haastaa 
voittajaansa ennen kuin jompikumpi on pelannut haastepelin jotain muuta vastaan. 
 

-Jokaisella parilla on oltava vähintään 3 kpl itse haastettuja otteluja 31.3.2013 mennessä. 
Tämän päivämäärän jälkeen kaikki parit, joilla on vähemmän kuin 3 kpl itse haastettuja 
otteluja tilillään, pudotetaan haastelistalla sen hetkiseltä rankingilta listan viimeiseksi.  
 

-Ottelut pelataan Suomen Sulkapalloliiton vahvistamilla säännöillä (täysinä otteluina, paras 
kolmesta systeemillä). Pelaajat tuomitsevat itse kumpikin omalla kenttäpuoliskollaan 

 
OTTELUAJAT JA –PAIKKA: 
Ottelut pelataan Sulkasadon harjoitusvuoroilla Kangaslammin koulun liikuntasalissa 
(Petter Kumpulaisentie 30 74130 Iisalmi). Harjoitusvuoroilla on haasteotteluille varattu 2 
kenttää, joten haastaja varaa ottelun sovittuaan kentän osoitteesta mijauhi[at]luukku.com 
tai puhelimella 044-3362294 heti kun ottelu on sovittu haastettavan kanssa. 
Harjoitusvuorot ovat: 

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

 
SARJAT: 
1 yleinen haastelista. Jos osallistujia on tarpeeksi, järjestetään naisille, veteraaneille ja 
junioreille omat haastelistansa. 
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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: 
Haasteotteluiden pelaajiksi ja sen myötä haastelistalle tuleviksi hyväksytään KAIKKI 
SULKASATO RY:N JÄSENMAKSUN MAKSANEET jäsenet, jotka ovat valmiita 
noudattamaan näitä haasteottelusääntöjä.  
Sulkasato Iisalmi ry:n jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu pankkiin tilille: POP 
Iisalmi 478430-28692. Laita maksaessasi viitteeksi oma nimi ja osoite.  
 

Jäsenmaksut vuonna 2013: 
Aikuiset: 50 € / puoli vuotta 
Juniorit (alle 15 v): 20 € / puoli vuotta 
Perhe: 60 € / puoli vuotta  
 

Haastelistalle pääsee ilmoittautumalla sähköpostitse osoitteeseen mijauhi(at)luukku.com 
tai puhelimitse 044-3362294. Ilmoittautumisessa ilmoitetaan pelaajan nimi, puhelinnumero 
ja sähköpostiosoite. HUOM! Ilmoittautumisen yhteydessä maksettu jäsenmaksu on 
voimassa 30.6.2013 saakka.  
 

OTTELUTULOKSIEN ILMOITTAMINEN: 
Haastaja ilmoittaa ottelutuloksen sähköpostilla osoitteeseen mijauhi(at)luukku.com tai 
puhelimella 044-3362294 viimeistään seuraavana päivänä ottelun pelaamisesta. 
Tuloksesta on myös käytävä selkeästi ilmi pelaajien nimet, voittaja ja ottelun tulos 
eränumeroineen   
 

TULOSTEN JA OTTELUOHJELMAN SEURAAMINEN: 
Haastelistaa, tuloksia ja otteluohjelmaa voi seurata Sulkasadon nettisivuilta osoitteesta 
www.sulkasato.net. Listaa päivitetään sitä mukaa, miten otteluita on pelattu. 
 

PALKINNOT: 
3 haastelistan parasta paria palkitaan kun haastelista loppuu huhtikuun 2013 lopussa. 
HUOM! Myös aktiivisin haastaja palkitaan lopullisesta sijoituksesta välittämättä!  
 

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

 
Ylläpitäjä pidättää oikeuden sääntöjen muokkauksiin 
tarvittaessa. 
 

Nyt kaikki rohkeasti mukaan!  

 
 

Tervetuloa!  
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