
MUISTIO 

Vammaissulkapallon tilannepäivitys 

Keskiviikkona 20 Kesäkuuta 2012 

 

Hyvät jäsenet ja liitot, 

Alla tärkeää informaatiota vammaissulkapallon pelaajille, valmentajille, hallinnolle ja 

Kansainvälisen Sulkapalloliiton (BWF) jäsenorganisaatioille.  

Osa infosta koskee BWF:n vuosikokouksen päätöksiä 26. Toukokuuta Kiinassa ja komission 

kokousta 1. kesäkuuta 2012.  

Pidäthän huolen että kaikki saavat tämän.  

______________________________________________ 

Aihealueet: 

1. Sulkapallosäännöt / Luokittelusäännökset 

2. Kansainvälisen Sulkapalloliiton rakenne 

3. Vammaissulkapallon luokittelijat 

4. Apu vammaissulkapallotapahtumille  

5. Apu vammaissulkapallon kehittämiselle  

6. Pelaajaprofiilit – syötä tietosi online nyt! 

7. Turnauksiin valmistautuminen 

8. Jäsenyys – liittyminen BWF:n jäseneksi 

_____________________________________ 

1. Sulkapallosäännöt / Luokittelusäännökset 

Vuosikokouksessa vahvistettiin useita muutoksia 

Muutokset sisälsivät seuraavaa: 

o vammaissulkapallon säännöt on nyt yhdistetty sulkapallosääntöihin  

o luokittelusäännöksien siirto Liitteestä 5  Liitteeseen 12 Yleisissä 

Kilpailusäännöissä.  



o liitteen 5 poistaminen sulkapallosäännöistä  

Sulkapallosäännöt ja luokittelusäännökset ovat nyt ladattavissa Kansainvälisen Sulkapalloliiton 

nettisivuilla.  

_____________________________________ 

2. BWF:n rakenne 

BWF:n rakenne on nähtävissä BWF:n sivuilla 

_____________________________________ 

3. Vammaissulkapallon luokittelijat 

Komissio hyväksyi seuraavat luokittelijat:  

o Luokittelun johtaja  Dr Silvia Albrecht (SUI) 

o Taso 2 – Vanhempi luokittelija Dr Shamsul Azhar Shah (MAS) 

Dr Bang Heuiji (KOR) 

Dr Komwudh Konchalard (THA) 

o Taso 1 – Kansainvälinen luokittelija Dr Shamsul Rizal Abu Amin (MAS) 

Lisätietoa luokittelijoiden rooleista ja vastuualueista BWF:n nettisivuilla.  

____________________________________ 

4. Tuki vammaissulkapallotapahtumille 

Komissio hyväksyi ehdotuksen vammaissulkapallon keskeisten tapahtumien tukemisesta 

(tason 1 kansainväliset kilpailut, maanosien mestaruuskilpailut, maailmanmestaruuskilpailut). 

Tavoitteena on kasvattaa kansainvälisten vammaissulkapallontapahtumien määrää ja laatua 

seuraavien kolmen vuoden aikana.  

_______________________________________ 

5. Tuki vammaissulkapallon kehittämiselle  

Komissio hyväksyi ehdotuksen vammaissulkapallon kehityksen tukemisesta manner-

liittotasolla. Vuodesta 2013 lähtien, Euroopan sulkapallo, Aasia, Afrikka, Oseania ja Pan Am 

voivat hakea BWF:ltä erikoisrahoitusta vammaissulkapallon kehittämiseen alueellaan.  

 

_______________________________________ 



6. Pelaajaprofiilit 

Olemme rakentamassa profiilia jokaiselle vammaissulkapalloilijalle. Viime viikolla Dortmundissa 

Vammaissulkapallon Euroopan-mestaruuskilpailuissa, otimme kuvia kaikista osallistuneista 

urheilijoista. Nyt pelaajien pitäisi kirjautua sisään BWF:n nettisivuille ja syöttää omat tietonsa 

profiiliin.  

Linkki http://www.bwfbadminton.org/page.aspx?id=21659 

Informaatiota käytetään kaikkien kansainvälisiin turnauksiin osallistuvien pelaajien profiilin 

rakentamiseen.  

_______________________________________ 

7. Turnauksiin valmistautuminen – Luokittelulomakkee / Lisenssilomakkeet  

Luokitteluun valmistautuminen 

Uusien pelaajien täytyy tulla luokitteluun kaikkien vaadittavien asiakirjojen kanssa. Lomakkeet 

löytyvät BWF:n nettisivuilta.  

Kyseiset lomakkeet ovat: 

o Lomake 1 – Pelaajan lääketieteellinen infolomake (Luokittelusääntö 4.1.5) 

o Lomake 2 – Pelaaja-arvioinnin suostumuslomake (Luokittelusääntö 4.1.5) 

Pelaajan täytyy ottaa mukaan luokitteluun kaikki tarpeelliset lääketieteelliset lomakkeet 

(käännettynä englanniksi).  

Asiakirjojen pitää olla allekirjoitettuja. Katso BWF luokittelusäännöt.  

BWF Vammaissulkapallolisenssi 

Kaikki onnistuneesti luokitellut urheilijat saavat “Vammaissulkapallon luokittelutulokset ja 

informaation”.  

Pidäthän huolen, että lähetät BWF:n toimistoon kopion BWF:n vammaissulkapallon 

lisenssilomakkeesta, sisältäen kuvan.  

Vammaissulkapallon lisenssi luodaan käyttäen uniikkia ID numeroa. Kyseistä lisenssiä 

käytetään ilmoittautuessa kansainvälisiin kilpailuihin.  

Tämä prosessi toteutetaan tämän vuoden loppuun mennessä. Sillä aikaa, pidäthän huolen, että 

olet täyttänyt kaikki tarvittavat lomakkeet ja lähettänyt ne kansainväliselle sulkapalloliitolle.  

___________________________________ 

 

http://www.bwfbadminton.org/page.aspx?id=21659


8. Jäsenyys 

Jokaisen vammaissulkapalloilijan täytyy kuulua BWF:N jäsenorganisaatioon (joko suoraan tai 

jonkin muun jäsenorganisaation kautta) ennen kuin he voivat osallistua kansainvälisiin 

kilpailuihin.  

2012 on siirtymisvuosi ja tänä kyseisenä vuonna on joustavuutta ilmoittautumisten suhteen.  

Vuodesta 2013, vammaissulkapallo-organisaatioilta – ja joissain tapauksissa yksittäisiltä 

urheilijoilta, jotka eivät ole BWF:n jäseniä tai BWF:n liitännäisjäsenen jäseniä, peritään 200 

dollarin vuosittainen korvaus BWF:n hyväksymiin kilpailuihin.  

Vammaissulkapalloilijoille ON olemassa useita vaihtoehtoja: 

1. Pelaaja kuuluu kansalliseen sulkapalloliittoon, joka on BWF:n jäsen – 

Pelaajana, liity BWF:n jäsenliittoon tai seuraan, joka on kansallisen sulkapalloliiton 

jäsen tai BWF:n jäsen. BWF:n jäsenet on listattu BWF:n nettisivuilla.    

2. Vammaissulkapalloseura / organisaatio on BWF:n liitännäisjäsen - 

Vammaissulkapallojärjestö / organisaatio voi liittyä suoraan BWF:n 

liitännäisjäseneksi.   

BWF kannustaa yksittäistä vammaissulkapalloilijaa tai vammaissulkapallojärjestöä liittymään 

BWF:n jäsenliittoon. Se on helpoin tapa päästä pelaamaan kansainvälisissä BWF:n 

hyväksymissä vammaissulkapallotapahtumissa.  

 


