Sulkasato Iisalmi

SULKASADON PISTEJAHTI
Sulkasato Iisalmi kutsuu jäseniään mukaan 10.2. – 31.5.2021
pelattavaan sulkapallon pistejahtiin.
Pistejahdin pyrkimyksenä on saada aikaan vaihtelevia pelejä uusia
vastustajia vastaan ja uusien parien kanssa, ja siten myös kehittää
pelaajien pelitaitoja.
SÄÄNNÖT:
2-peli, miesten ja naisten sarjat
•

Pistejahtiin voi osallistua kaikki Sulkasadon jäsenmaksun maksaneet pelaajat.

•

Pistejahdin ottelut pelataan sulkasadon pelivuoroilla. Pelivuorot ovat ke klo 19.00 21.00, la klo 10.30-12.00 ja su klo 17.00 - 20.00. Pelivuoroilla on varattu pistejahdin
otteluille aina 1 kenttä, mutta jos tilaa on, otteluita voi pelata useammallakin
kentällä. Pistejahdin otteluun ryhdytään siten, että pelaajat sopivat keskenään
ottelun pelaamisesta joko ennen pelivuoroa tai pelivuoron aikana. Pistejahtiin ei
tarvitse ilmoittautua erikseen, vaan voit aloittaa pistejahdin milloin vain.

•

Sarjoissa pelataan kaikki kaikkia vastaan. Samat pelaajat eivät voi pelata
vastakkain uudestaan, ennen kuin kaikki ovat pelanneet kaikkia vastaan. Kaikki
pistejahtiin osallistuvat pelaajat sitoutuvat pelaamaan tasapuolisesti kaikkia
vastaan.

•

Ottelut pelataan pelaajien omilla sulkaisilla palloilla. Palloja voi ostaa esim.
Sulkasadon harjoitusvuoroilla.

•

Ottelut pelataan kahden erän otteluna ja erät pelataan 21 pisteeseen asti.
Tilanteessa 20-20 seuraavan pisteen voittaja voittaa erän. Muuten noudatetaan
Suomen Sulkapalloliiton vahvistamia sääntöjä. Pelaajat tuomitsevat itse omalla
kenttäpuoliskollaan.

•

Ottelun erien pisteistä lasketaan pelaajille pistetilasto. Esim: pelaaja 1 voittaa
pelaaja 2en ensimmäisessä erässä 21-9, mutta häviääkin toisen 12-21. Tällöin
pelaaja 1 pisteet ovat 21+12=33 ja pelaaja 2 pisteet 9+21=30 .

•

Pelaajien on merkittävä ottelutulokset pelivuorolla olevaan vihkoon tai jos vihkoa ei
ole, pelaajat ilmoittavat ottelutulokset mahdollisimman pian ottelun jälkeen
sähköpostilla osoitteeseen mikjau76@gmail.com tai tekstiviestillä / WhatsAppilla
numeroon 044 336 2294. Ilmoituksessa on käytävä selkeästi ilmi pelaajien nimet,
erien voittaja ja erien pisteet.

•

Eniten 31.5.2021 mennessä pisteitä kerännyt pelaaja / sarja on pistejahdin voittaja.
Pistejahdin tuloksia voi seurata Sulkasadon nettisivuilta osoitteesta
www.sulkasato.net. Tuloslistaa päivitetään sitä mukaa, miten otteluita on pelattu ja
tuloksia ilmoitettu.

4-peli, miesten ja naisten sarjat ja sekanelinpelisarja
•

Pistejahtiin voi osallistua kaikki Sulkasadon jäsenmaksun maksaneet pelaajat.

•

Pistejahdin ottelut pelataan sulkasadon pelivuoroilla. Pelivuorot ovat ke klo 19.00 21.00, la klo 10.30-12.00 ja su klo 17.00 - 20.00. Pelivuoroilla on varattu pistejahdin
otteluille aina 1 kenttä, mutta jos tilaa on, otteluita voi pelata useammallakin
kentällä. Pistejahdin otteluun ryhdytään siten, että pelaajat sopivat keskenään
ottelun pelaamisesta joko ennen pelivuoroa tai pelivuoron aikana. Pistejahtiin ei
tarvitse ilmoittautua erikseen, vaan voit aloittaa pistejahdin milloin vain.

•

Pistejahdissa ei ole vakiopelipareja vaan parit ja vastustajat vaihtuvat koko ajan.
Pyritään siihen, että kaikki yhdistelmät (parit ja vastustajat) käydään läpi. Kaikki
pistejahtiin osallistuvat pelaajat sitoutuvat pelaamaan tasapuolisesti kaikkien parina
ja kaikkia vastaan.

•

Ottelut pelataan pelaajien omilla sulkaisilla palloilla. Palloja voi ostaa esim.
Sulkasadon harjoitusvuoroilla.

•

Ottelut pelataan kahden erän otteluna ja erät pelataan 21 pisteeseen asti.
Tilanteessa 20-20 seuraavan pisteen voittaja voittaa erän. Muuten noudatetaan
Suomen Sulkapalloliiton vahvistamia sääntöjä. Pelaajat tuomitsevat itse omalla
kenttäpuoliskollaan.

•

Ottelun erien pisteistä lasketaan pelaajille pistetilasto. Esim: pari 1 voittaa pari 2en
ensimmäisessä erässä 21-9, mutta häviääkin toisen 12-21. Tällöin pari 1 pisteet
ovat 21+12=33 pistettä / pelaaja ja pari 2 pisteet 9+21=30 pistettä / pelaaja.

•

Pelaajien on merkittävä ottelutulokset pelivuorolla olevaan vihkoon tai jos vihkoa ei
ole, pelaajat ilmoittavat ottelutulokset mahdollisimman pian ottelun jälkeen
sähköpostilla osoitteeseen mikjau76@gmail.com tai tekstiviestillä / WhatsAppilla
numeroon 044 336 2294. Ilmoituksessa on käytävä selkeästi ilmi pelaajien nimet,
erien voittaja ja erien pisteet

•

2 eniten 31.5.2021 mennessä pisteitä kerännyttä pelaajaa / sarja ovat pistejahdin
voittajia. Pistejahdin tuloksia voi seurata Sulkasadon nettisivuilta osoitteesta
www.sulkasato.net. Tuloslistaa päivitetään sitä mukaa, miten otteluita on pelattu ja
tuloksia ilmoitettu.

Tarvittaessa junioreille järjestetään omat sarjat.
Palkintoina 1 kpl pallotuubi / sarjan voittaja.
HUOM! Myös aktiivisin pistejahdin ottelujen pelaaja palkitaan
lopullisesta otteluiden pistemäärästä välittämättä!
Pistekisan johtaja ja yhteyshenkilö:
Mika Jauhiainen p. 044 336 2294, e-mail:mikjau76@gmail.com
Ylläpitäjä pidättää oikeuden sääntöjen muokkauksiin
tarvittaessa.

Kaikki rohkeasti mukaan!

