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Päävalmentajan mietteitä
Clearin pelaajien syksyn kilpailut menivät hyvin. Erityisesti vanhat Kilpa1:n pelaajat menestyivät mukavasti.
Ja siksi vuodenvaihteessa monet pelaajat nousivat luokkaa ylemmäs joko A- tai B-luokkaan.
Uusia pelaajia tuli syksyllä mukaan kisoihin.
Seura on ensimmäistä kertaa järjestänyt Sulkisiltistoimintaa 1- ja 2-luokkalaisille Aktialla. Toiminta on
käynnistynyt hienosti!
Aikuisharrastepelaajia on saatu mukaan toimintaan, LISÄÄ KUITENKIN KAIVATAAN! Porukka kokoontuu
maanantaisin Kilolla klo 19:30–21:00, joten mukaan vaan!
Sulkia voit ostaa treeneissä valmentajilta!
Kilpapelaajien leiri pidetään 24.–26.3.2017 Pajulahdessa.

Hopi, hopi! Nyt ilmoittautumaan. Ilmoittautumisaika umpeutuu 19.1.2017.
Clearin Eliitti Jarkko-Nieminen Areenalla 11.–12.2.2017
Turnaus tarvitsee sponsoreita. Voit mainostaa esim. yritystäsi – koko turnauksen saat nimiisi 700 eurolla.
Ota rohkeasti yhteyttä - tai anna vinkki mahdollisesta sponsorista! Hinnoista ja sponsoroinnin
yksityiskohdista voi kysellä Esalta (esa.alhoniemi@clear.fi tai p. 041 5177 041).
Eliitissä kaikki seuran kilpajunioripelaajat osallistuvat pisteennäyttötalkoisiin. Junnut saavat pelata ilmaiseksi,
kun he näyttävät pisteet 10 ottelussa.
Clearin tärkeimmät infokanavat ovat www.clear.fi sekä clear.nimenhuuto.com
Seuraathan näitä säännöllisesti! Junnukilpapelaajien on AINA ilmoittauduttava treeneihin IN tai OUT
Nimenhuudossa.
Jos treenaat kilparyhmässä eikä sinulla ole tunnuksia Nimenhuutoon, niin laita viestiä (maarit.manty@clear.fi)

HUOMIO Kilpapelaaja – Korjaa profiilisi http://badmintonfinland.tournamentsoftware.com-sivulla
Jukka saa edelleen sähköpostia pelaajien ilmoittautumisista, joten hänen sähköpostiositteensa on vielä
monen pelaajan osoitetiedoissa. Jotta saamme Jukalta pois turhat sähköpostit, voitko käydä tekemässä
seuraavat toimenpiteet.
Sivun oikeasta yläreunasta löytyy nimi, jolla olet kirjautunut järjestelmään. Napsauta nimen oikealla puolella
olevaa pikku kolmiota, saat näkyviin otsikoita.

Valitse Profiili-otsikko. Ensimmäisellä sivulla on henkilötiedot. Tarkista ja korjaa. Paina lähetä, jos teit
muutoksia. Seuraavalla sivulla on osoitetiedot. Tarkista varsinkin viimeinen kohta. Jos siinä on vielä Jukan
sähköpostiosoite, muuta se omaksi tai vanhempasi sähköpostiosoitteeksi. Paina lähetä, jos teit muutoksia.
Näin sinulle itsellesi tulee kuittaus turnaukseen ilmoittautumisesta!
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Pisteiden näyttäjiä tarvitaan aina. Toivomme, että vanhemmat, jotka tulevat ihailemaan junnunsa
peliä, voisivat näyttää samalla muutaman pelin pisteet.







pisteiden näyttäjä ei ota kantaa pelin sääntöihin eikä linjojen tuomitsemiseen, pelaajat sopivat asiasta
keskenään
PISTEIDEN NÄYTTÄJÄ EI OLE TUOMARI
jos et näe tai huomaa, mitä pelissä tapahtui, seuraa pelaajia – se, jonka aikomuksena on seuraavaksi
syöttää, sai pisteen
aina voit kysyä pelaajilta, mitä tapahtui
jos pelkäät mennä ensimmäistä kertaa näyttämään pisteitä, pyydä joku tuomaripöydältä mukaasi
pisteennäyttäjä saa kaikkein pienimpien peleissä hiukan ohjailla vasta aloittaneita pelaajia, mutta silloin
on tietenkin tunnettava säännöt.

LounaSulkaa Kilosportissa 14.1., 4.2. sekä 20.5.2017
Toivottavasti saamme keväällä paljon uusia junnuja kokeilemaan miltä sulkapallon pelaaminen tuntuu
turnauksissa. Esimerkiksi LounaSulkaan on nyt helppo tulla kokeilemaan taitojaan, koska kisoja järjestetään
kevään aikana Kilosportissa useat.



LounaSulkaan ilmoittaudutaan joko Nimenhuutoon tai Jukalle
ilmoittautuminen päättyy yleensä n. 5-7 päivää ennen turnausta

Sulkapalloliiton kotimaan kilpailut





Sulkapalloliiton kotimaan kilpailuihin pelaaja ilmoittautuu ITSE
http://badmintonfinland.tournamentsoftware.com
Tarkat toimintaohjeet Sulkapalloliiton kilpailuihin ilmoittautumisesta linkkeineen löytyvät
www.clear.fi /linkit – sivulta
viimeinen ilmoittautumispäivä on yleensä n. 2-3 viikkoa ennen kilpailua
otteluiden aikataulut julkaistaan yleensä n. viikkoa ennen kilpailua

Turnauksissa muistettavaa


Tarkista aika, jolloin omat pelisi alkavat ja hoida kuljetukset pelipaikalle kuntoon.



Huolehdi pelivarusteesi kuntoon. Kilpailut pelataan omilla sulkaisilla palloilla. Hanki niitä.



Kilpailuihin valmistautumiseen kuuluu riittävä yöuni sekä ravitseva hiilihydraatteja sisältävä ruokailu.



Tule kilpailupäivänä ajoissa paikalle ja lämmittele kunnolla ennen ensimmäistä ottelua



Kentälle mennessä ota mukaan maila, juomapullo ja omat pallot sekä pieni pyyhe



Muistaa syödä ja juoda pelien välillä. Kilpailuihin kannattaa varata mukaan omia eväitä (esim.
banaaneja, leipää yms.), joista saa helposti ja nopeasti energiaa.



Jos pelien välillä on pidempiä taukoja, on hyvä nauttia myös yksi lämmin ateria, joka sisältää paljon
hiilihydraatteja esim. pastaa tai riisiä. Muista myös juoda riittävästi pelipäivän aikana.

Sulkapalloon kuuluvat hyvät käytöstavat niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin


kättele vastustaja, pisteiden näyttäjä ja tuomari ottelun jälkeen



älä huijaa linjojen tuomitsemisessa - pallo on sisällä, jos se osuu rajojen sisäpuolelle tai rajalle



anna pelirauha muille hallissa pelaaville



Pelivälineiden paiskominen, pallon tahallinen rikkominen ja kirosanojen käyttö on rangaistavaa ja johtaa
pisteenmenetykseen



Pallo palautetaan kohteliaasti vastustajalle, jos se jäi hävityn pallon jälkeen omalle kenttäpuoliskolle tai
verkkoon

