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SULKAPALLO  
 
1 YLEISTÄ 
 
Sotilasurheiluliiton sulkapallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Sulkapalloliiton sääntöjä ( 
www.sulkapallo.fi ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin. 
 
2 OSANOTTO-OIKEUS 
 
Sulkapallomestaruuskilpailuun voivat ottaa osaa Sotilasurheiluliiton jäsenseurojen jäsenet, jotka 
esiintyvät varuskunnan urheilijoiden nimellä. 
 
3 EDUSTUSOIKEUS  
 
Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Kisoihin voi osallistua myös perheenjäsenet. 
 
4 MESTARUUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN 
 
4.1 Kilpailukutsu 
 
Kilpailukutsu on lähetettävä vähintään kolme (3) kuukautta ennen mestaruuskilpailua, 
yleissääntöjen mukaisesti. 
 
Kilpailukutsussa tulee olla mm. 
- järjestäjä, kilpailupaikka ja -aika 
- ohjeet ilmoittautumisesta 
- sarjat 
- pelipallot 
- osanottomaksun suuruus 
- huoltojärjestelyt 
- yhdyshenkilöt 
 
4.2 Otteluohjelma 
 
Otteluohjelma on julkaistava viikkoa ennen kilpailujen alkua puolustusvoimien 
asianhallintajärjestelmässä SotUL:n ilmoitustaululla. 
 
4.3 Tulokset ja kilpailukertomus 
 
Turnausjärjestäjän on lähetettävä tulospalaute ja lyhyt kilpailukertomus SotUL:lle ja kullekin 
osallistuneelle seuralle yleissääntöjen mukaisesti. 
 
4.4 Palkinnot 
 
Turnauksen joissakin sarjoissa on kiertopalkinnot.  
 
Liiton mitaleilla palkitaan kunkin sarjan kolme parasta pelaajaa tai paria.  
 
Suositus: järjestäjä hankkii muutaman erikoispalkinnon esim. kilpailujen parhaalle pelaajalle. 
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5 TUOMARINEUVOSTO 
 
Tuomarineuvosto perustetaan ja toimii yleissääntöjen mukaisesti  
 
6 KILPAILUT 
 
6.1 Yleistä 
 
SotUL:n sulkapallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Sulkapalloliiton voimassa olevia 
pelisääntöjä tässä asiakirjassa mainituin poikkeuksin 
 
6.2 Sarjat 
 
6.2.1 Henkilökunta: 
A-sarja: 2-peli 
 4-peli 
B-sarja: 2-peli  
 4-peli 
35-vuotiaat 2-peli 
 4-peli 
45-vuotiaat 2-peli 
 4-peli 
Naiset 2-peli 
 
6.2.2 Varusmiehet: 
A-sarja 2-peli 
 4-peli 
B-sarja 2-peli 
 4-peli 
Naiset   2-peli 
4-peli  
 
6.2.3 Plate 
 
Järjestäjän harkinnan mukaan voidaan järjestää lohdutussarja, jos otteluohjelma on suoraan cup-
kaaviona.  
 
6.3 Säännöt 
 
Pelaaja voi ilmoittautua korkeintaan kahteen sarjaan. (esim. B:n 2-peli ja 35v:n 4-peli). 
 
A-sarja avoin kaikille. Edellisvuoden B-sarjan mestari/-t (ml. 4-peli) osallistuvat A-sarjaan.  
 
A-sarjan 4-pelissä peliparit arvotaan, muissa sarjoissa omat parit. 
 
B-sarjaan / veteraanisarjoihin saavat osallistua  henkilöt, jotka eivät kuulu Suomen Sulkapalloliiton 
valio-, A-, B-, tai C-luokkaan.  
 
35-vuotiaiden sarjaan saa osallistua pelaaja, joka on kuluvana vuonna täyttänyt tai täyttää 35-vuotta.  
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45-vuotiaiden sarjaan saa osallistua pelaaja joka on kuluvana vuonna täyttänyt tai täyttää 45-vuotta. 
  
Kilpailuissa käytetään osallistujien omia palloja. 
 
Pelipallona on Sulkapalloliiton hyväksymä sulkainen pallo. B-, naisten ja ikämiessarjoissa, mikäli 
vastustajat keskenään sopivat muovisen pallon pelipalloksi, se voidaan sallia. Palloa ei voi vaihtaa 
kesken ottelun.  
 
6.4 Tuomaritoiminta 
 
Pääperiaatteena on, että ottelut tuomitaan itse. Poolipeleissä lepovuorossa olevat pelaajat voivat 
toimia pisteen näyttäjinä. Finaaliotteluissa on oltava järjestäjien toimesta  vähintään pistelasku- ja 
rajatuomarit (2).  
 
Voimassa olevaa tuomarikorttia ei tarvita.  
 
6.5 Vastalauseet ja luovutukset 
 
Mahdollisesta vastalauseesta on ilmoitettava välittömästi ottelun päätyttyä suullisesti 
tuomarineuvostolle. Kirjallinen vastalause on jätettävä viimeistään 10 min kuluttua ottelun 
päättymisestä tuomarineuvostolle. 
 
Otteluluovutukset hyväksyy kilpailujen johtaja 
 
6.6 Muuta 
 
Kilpailujen järjestäjä voi rakentaa otteluohjelman joko suoraan kaavioon tai pooleihin 
osallistujamääristä riippuen. Myös oikeus sarjavaihtoihin tai sarjan pelisysteemin muutoksiin on 
järjestäjällä kunhan muutokset tapahtuvat ennen sarjan alkua ja ne ovat tiedossa kilpailujen 
tuomarineuvostolla. 
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