Porin Sukapallo Ranking Säännöt:
Porin Sulkapallo ranking pelataan 5-7 hengen lohkoissa.
Lohkot sekä ottelut ovat nähtävillä Porin Tennishallin ilmoitustaululla sekä
www.porintennishalli.fi
Määrätyt ottelut pyritään pelaamaan aikataulun mukaisesti. Hyvän syyn perusteella
yhdessä sovittu lykkäys on mahdollinen, kuitenkin niin ettei se vaikuta muiden otteluiden
aikatauluihin.
Otteluohjelman ”kotipelaajaksi ” merkitty (vasemmanpuoleinen) pelaaja on velvollinen
ottamaan yhteyttä vastustajaansa. Mikäli ”kotipelaaja” ei hoida
yhteydenottovelvollisuuttaan, voi kiistatilanteessa ”vieraspelaaja” vaatia luovutuksen näin
halutessaan. Olkaa siis aktiivisia.
Suorasta 2-0 voitosta saa 3 sarjapistettä ja tappiosta 0 sarjapistettä. 2-1 voitosta, voittajalle
2 sarjapistettä ja hävinneelle 1 sarjapiste. Mahdollinen luovutus antaa luovuttajalle pisteitä
0 ja vastustajalle 3 (erät 5-21, 5-21). Ilman erittäin hyvää syytä usein luovuttanutta uhkaa
poistaminen rankingista.
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien seikkojen mukaan: (1) sarjapisteet, (2)
eräsuhde ja (3) pelipistesuhde (suhteella tarkoitetaan näissä voitettujen ja hävittyjen
erotusta). Keskinäinen ottelu ei vaikuta sijoitukseen tasapisteissä. Mahdollisesta
tasatilanteesta heitetään kolikkoa.
Erävoittoon vaaditaan 21 pistettä. 20-20 tilanteessa pelataan 2 pisteen eroon, kuitenkin
niin että erä päättyy viimeistään 30 pisteeseen. Ottelu voittoon tarvitaan 2 voitettua erää.
Mikäli kolmas erä jää kesken ajan loputtua, voittaa pelaaja erän joka johtaa erää. Peliaika
1h.
Pelipallosuositus on sulkainen tai muovinen (myynnissä hallilla) sopivin muovipallo esim.
Wilson Smashstar 79 nopeudellla).
Sovi otteluaika vastustajasi kanssa ajoissa. Pelaajat hoitavat kenttämaksut yhdessä.
Ottelun jälkeen merkkaa pelitulos ilmoitustaululle tai lähetä pelitulos (tekstiviestillä,
sähköpostilla, soittamalla) Jaanalle tai Karrille puh. 044 561 7022, s-posti:
info@porintennishalli.fi
Lohkon voittaja nousee ylempään sarjaan. Lohkon viimeinen tippuu. (esim B-sarjan voittaja
nousee A-sarjaan ja B-sarjan viimeinen tippuu C-sarjaan) Näin saadaan vaihtelua lohkoihin.

MUITA "HYVÄ TIETÄÄ" -TYYPPISIÄ SÄÄNTÖJÄ:
Pallo saa osua verkkoon pelin aikana, mutta maila ei. Myös syötössä saa pallo
pompata verkon kautta, jos se jatkaa lentorataansa aina syöttöruutuun asti.
Pelaaja ei saa estää vastustajan lyöntiä verkolla oman mailansa avulla. Viivalle
putoava pallo lasketaan osuneeksi kentän sisäpuolelle.
Syöttäessä palloon pitää osua yhtenäisellä liikkeellä, osumapiste vyötärön
alapuolella. Jalat eivät saa liikkua syöttäessä eikä minkäänlainen vartaloharhautus
ole sallittua syötön aikana.

