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Suomen Senioritennis on 26 vuotta toiminut yhdistys, jolla on yhteistyösopimus
Suomen Tennisliiton kanssa seniori–ikäisten kilpailutoiminnan hoitamisesta.
Naisten seniorisarjat alkavat 30 -vuotiaiden ja miehet 35-vuotiaiden sarjoista ja sarjat pelataan viiden
vuoden välein. Sarjat jaetaan osallistumismäärien mukaan eri sarjatasoihin. Sarjoihin pääsee pelaamaan,
kun täyttää ko. iän sarjakauden loppumisvuoden aikana.
Senioritenniksen vastuulla ovat seniori-ikäluokkien maaottelut, PM ja MM-kilpailut sekä kotimaan
sarjatennis, jossa yhdistys huolehtii sarjan laatimisesta ja pyörittämisestä ja johon Tennisliitto tarjoaa
käytettävän tietotekniikan Ässä–järjestelmällään. Kuluvalla kaudella joukkueita on ollut mukana 520.
Seuraava sarja 5 vuoden ikäluokkavälein alkaa 1.9.2019, ilmoittautuminen sarjoihin on alkanut ja se
päättyy 31.5.2019 osoitteessa www.tennisassa.fi. Ilmoittajan tulee olla rekisteröitynyt tennisässään,
rekisteröityminen tapahtuu samassa osoitteessa. Senioritenniksen jäsenmaksu tulee olla kaikilla
maksettuna ennen ilmoittautumista, Tennisliiton kilpailulisenssi on maksettava ennen ensimmäistä peliä,
jollei sitä ole jo tänä vuonna hoidettu. Senioritenniksen jäsenmaksu on 30,00€. Molemmat maksut
hoituvat samassa paikassa TennisÄssässä. Ilmoittautuessa jokaiseen joukkueeseen pitää ilmoittaa
vähintään kaksi pelaajaa, pelaajia voi lisätä koko runkosarjan ajan ja ulkomaalaisia pelaajia 31.12.2019 asti.
Yhdessä sarjaottelussa saa pelata vain yksi ulkomaalainen pelaaja. Sarjan osallistumismaksu on
50€/joukkue. Playoff-maksu on tänä vuonna 100€/joukkue, maksut laskutetaan osallistuvilta seuroilta.
Sääntömuutoksena sarjakaudelle 2019-2020 on se, että ikäluokasta M/N70 ylöspäin voi pelaaja pelata
myös yhden toisen seuran eri ikäluokan joukkueessa. (esim. 70-vuotias voi halutessaan pelata 65vuotiaiden sarjassa eri seurassa) Tällaiset pelaajat on kuitenkin oltava joukkueessa jo sarjakauden alkaessa,
eli 1.9.2019.
Kerää joukkue ja osallistu Senioreiden sarjatennikseen 2019-2020. Lisätietoja ja ohjeita saat
senioritenniksen toimistosta senioritennis@outlook.com , puh. 040 5912978 Jaana Heinonen, sekä
senioritenniksen kotisivuilta www.senioritennis.fi
Ohje sarjoihin ilmoittautumiseen on liitteenä, se löytyy myös kotisivuilta www.senioritennis.fi
Sarjakauden 2018-2019 Playoffit pelataan seuraavasti:
6.-7.4.2019 tasakymppiset Otteluaikataulu: semifinaalit lauantaina klo 15.00, pronssiottelut sunnuntaina
klo 9.00 ja loppuottelut klo 11.30 alkaen.
13.-14.4.2019 vitoset Otteluaikataulu: semifinaalit lauantaina klo 15.00, pronssiottelut sunnuntaina klo
9.00 ja loppuottelut klo 11.30 alkaen.
Tervetuloa myös kannustusjoukot!

Senioritennis on vuosittain hakenut ITF:ltä senioreiden SM-kisoja ITF-pistekisoiksi. Viime vuodet kesän SMkisat ovat olleet näitä pistekisoja. ITF myöntää yhdet arvokisat/maa/vuosi pistekisoiksi. Olemme saaneet
kesän kisat yhtenä kisana mukaan. ITF-pisteitä näistä kisoista saavat ne pelaajat, joilla on voimassa oleva
ITF-jäsenyys.
Kesän SM-kisat:
6.-9.6.2019 V-P, Hiekkaharjun tenniskeskus, sekanelinpeli 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80
25.-30.6.2019 HVS, Talin tenniskeskus, 2- ja 4-pelit M/N 40,50,60,70,80,90
6.-11.8.2019 LTC-33, Kalastajatorppa, 2- ja 4-pelit M/N 35,45,55,65,75,85
Lisätietoja Tennisässässä.
Muistattehan myös nämä kansainväliset kisat, ilmoittautumiset käynnissä!
ITF Tournament Midnight Sun 23.-28.7.2019, Kalastajatorppa
ITF Tournament Scandinavian EB-Championships 29.7.-3.8.2019, Hanko
MM-kisat 2019 järjestetään seuraavasti:
ITF Seniors Joukkue ja henkilökohtaiset MM-kisat (ikäluokat 50,55,60)
Paikka: Lissabon & Estoril, Portugali
Aika: sunnuntai 4. elokuuta – lauantai 17. elokuuta 2019
Joukkuekisa: sunnuntai 4. elokuuta - lauantai 10. elokuuta 2019
Henkilökohtainen kisa: lauantai 10. elokuuta - lauantai 17. August 2019
ITF Super-Seniors (ikäluokat 65,70,75,80,85)
Paikka: Umag, Kroatia
Aika: sunnuntai 15. syyskuuta - lauantai 28. syyskuuta 2019
Joukkuekisa: sunnuntai 15. syyskuuta - lauantai 21. syyskuuta 2019
Henkilökohtainen: lauantai 21. syyskuuta - lauantai 28. syyskuuta 2019
ITF Young-Seniors (ikäluokat 35,40,45)
Paikka: Miami, Florida, USA
Aika: sunnuntai 20. lokakuuta – lauantai 2. marraskuuta 2019
Joukkuekisa: sunnuntai 20. lokakuuta - lauantai 26. lokakuuta 2019
Henkilökohtainen: lauantai 26. lokakuuta - lauantai 2. marraskuuta 2019
Ilmoittautumiset joukkuekisoihin:
Halukkaat lähtijät, ottakaa yhteyttä: naiset Johanna Leppäseen, puh. 040 589 2527, ja miehet Heikki
Kettuseen, puh. 0400 773043. Joukkueisiin valitaan neljä pelaajaa. Jos halukkaita lähtijöitä on runsaasti,
käytetään valinnassa Tennisliiton Top10-rankingia, huomioiden myös viimeisimmät kilpailutulokset.
Seniors, ikäluokat 50,55,60, Portugali, ilmoittautumiset viimeistään 30.4.2019.
Super-Seniors, ikäluokat 65,70,75,80,85, Kroatia, ilmoittautumiset viimeistään 31.5.2019
Young-Seniors, ikäluokat 35,40,45, Miami USA, ilmoittautumiset viimeistään 30.6.2019

PM-joukkuekisat järjestetään tänä vuonna 4.-6.10.2019 Helsingissä, ottelut pelataan Talissa. Sarjat: M ja N
40, 50, 60 ja 70. Näihin valinnat suoritetaan elokuussa 2019.
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