Juniorikilpailutoiminta sulkapallossa (kausi 2013-2014)
Kilpailurakenne (pelaajapisteitä eniten tuovasta pienimpään)

1. Juniori Eliitti (5kpl) + ikäluokkamestaruudet, pisteportaan 1 kisat
Juniori Eliitti -tason luomisella on haluttu selkeyttää osanottajarakennetta ja helpottaa ulkomaisten pelaajien
houkuttelua näihin kilpailuihin. Perusteena on takuu siitä, että parhaat suomalaiset ovat mukana näissä kisoissa. Ja
parhaat suomalaiset saadaan mukaan sillä, että näitä kilpailuja on riittävän vähän ja riittävän suurella pistepotilla.
Näitä kisoja myönnettäessä toivotaan seuran erityisen voimakasta laatuun panostamista kisajärjestelyissä.

2. Juniorikilpailut (vapaasti haettavissa n kpl per kausi), pisteportaan 2 kisat
Vain junioreille tarkoitetuilla erillisillä juniorikilpailuilla halutaan taata, että kehittyvät nuoret saavat mahdollisimman
paljon taitoa kehittäviä pelejä päivän tai viikonlopun aikana.
Kilpailuareenoilta kantautuneen palautteen mukaan tämä kilpailumuoto jopa yhden päivän kilpailuna on halutuksi
havaittu – pelaajien keskuudessa. Näitä kannattaa ehdottomasti hakea enemmän!

3. Kansallisten kilpailujen junioriluokat, pisteportaan 3 kisa
Myös aikuisten kansallisten kisojen yhteydessä voi edelleen järjestää erillisiä junioriluokkia.
Pistelaskun kannalta on helpointa jos kilpailu pelataan alkusarjoista riippumatta niin, että lopuksi pelataan CUPmuotoinen kilpailun päätös.

Pisteytys ja pelijärjestelmä
Erillisestä A- ja B-luokkajaosta on luovuttu. Pelaajamäärämme on tällä hetkellä niin pieni, että luokkien koot
muodostuisivat aivan liian pieniksi, mikäli junioripelaajat jaettaisiin erillisiin tasoryhmiin.
Juniori Eliitit, kisajärjestely
Juniori Eliittien kaksinpelit pelataan pelijärjestelmällä, jossa kaikki pelaajat aloittavat samassa kaaviossa, ja poolipelien
jälkeen poolien kaksi parasta jatkavat yläloppusarjaan ja loput alajatkosarjaan. Yläjatkosarjasta jaetaan Juniori Eliitin
”A-pisteet” ja alajatkosarjoista ”B-pisteet.”
Juniorikilpailut, kisajärjestely
Muut kevään kilpailuhakuprosessissa juniorikilpailujen nimellä haetut kisat voidaan pelata järjestäjien päättämällä
tavalla. Erityistä jakoa A- ja B-luokkiin tai vastaavaan ei kuitenkaan voi tehdä, tai tuolloin B-luokasta ei jaeta
pelaajapisteitä. Alajatkosarjan poolivaiheen jälkeen voi peluuttaa, mutta siitä ei pelaajille enää erikseen kerry rankingpisteitä vaan ne kirjataan poolisijoituksen perusteella.
Kansallisten kisojen junioriluokat, kisajärjestely
Kisat voidaan pelata järjestäjien päättämällä tavalla. A- ja B-luokkiin tai vastaavaan jakoa ei kuitenkaan voi tehdä, tai
tuolloin B-luokasta ei jaeta pelaajapisteitä. Kansallisten kilpailujen junioriluokista jaetaan junioripisteitä tälle
kisamuodolle oman pistekategorian mukaan.
Kilpailujen hakeminen vuosittain
SSuL:n nuorisosulkapallon ohjausryhmä tarjoaa Juniori Eliitti -kilpailuja sekä ikäluokkamestaruuskilpailuja
järjestettäväksi seuraavien kriteerien perusteella valikoiduille seuroille:
- seuran suuri juniorimäärä, lisenssin omaavien junioripelaajien suuri määrä
- kisaa hakevasta seurasta on omia junioreja mukana suuri prosentti
- seura hakee aktiivisesti pelaajia kisaansa ulkomailta
- tuomaritoiminta on kunnossa joko oman seuran kautta tai ostettuna palveluna
- aikaisempi näyttö onnistumisesta kisajärjestäjänä
Tällä hetkellä 3 kisaa toimii pääkaupunkiseudulla, 1 Louna-Sulan alueella ja 2 on vapaasti kiertäväksi tarkoitettu kisa.
Näistä kisoista yksi on ikäluokkamestaruudet.
Muita juniorikilpailuja voidaan myöntää hakemusten perusteella niin monelle hakijalle kuin kalenterissa on tilaa.
Kisojen haku tapahtuu keväisin muun kansallisen kisahakuprosessin yhteydessä.

