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Suomen Senioritennis ry:n 27. toimintavuosi on pyörähtänyt käyntiin.
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.
Tässä tietoa vuoden 2020 tapahtumista:
Sarjatenniksen kauden 2019-2020 loppupelit pelataan Talissa seuraavasti:
Loppupelit pelataan SM-runkosarjan neljän parhaan joukkueen kesken, edellyttäen että sarjassa on
vähintään kuusi joukkuetta. Muiden joukkueiden, sekä M/N75-, M80- sekä M85 -sarjojen sijat ratkaistaan
suoraan SM-runkosarjassa.
28.-29.3.2020

Playoff, vitoset M35,45,55,65. N35,45,55,65

4.-5.4.2020

Playoff, tasakymppiset M40,50,60,70. N30,40,50,60,70

Semifinaalit pelataan lauantaina klo 13.00 alkaen, pronssiottelut sunnuntaina klo 9.00 ja loppuottelut
aikaisintaan klo 11.30
Pelijärjestys: ykköspelaajien kaksinpeli, kakkospelaajien kaksinpeli, nelinpeli. Pelipalloina ovat Dunlop Fort
All Court.
Tervetuloa kannustamaan joukkueita!
Ottelut pelataan yhdellä kentällä järjestyksessä ykkösten kaksinpeli, kakkosten kaksinpeli. Jos ottelu on
kaksinpelien jälkeen tasan, pelataan nelinpeli uusilla palloilla. Jos voittaja on selvillä kaksinpelien jälkeen, ei
nelinpeliä pelata. Loppusarjan kaikkien otteluiden kolmas erä pelataan ottelu-tie breakina 10 pisteeseen.
Sarjakauden 2020-2021 ilmoittautumiset on avattu tennisässään, ilmoittautuminen päättyy 14.6.2020.
Sarjakaudelle 2020-2021 tehdään kilpailusääntöihin muutoksia:
•

•
•

sääntökohta 3.1 Pelaaja voi pelata enintään kahden eri seuran eri ikäluokan joukkueissa saman
sarjakauden aikana. Tällöin pelaajan on oltava mainittuna kummankin seuran pelaajaluettelossa
viimeistään 31.12. Pelaajan pelioikeus edellyttää molempien seurojen jäsenyyttä…
Sääntökohta 5.5 Kotijoukkue hankkii pallot, varaa sarjaotteluun kentät ja mahdolliset tuomarit.
Kotijoukkueen on järjestettävä wc- ja suihkumahdollisuus otteluita varten…
Sääntökohta 10.5 Loppusarjassa, mitalipeleissä ja karsinnassa on pelioikeus SST:n jäsenellä joka on
-mainittu Ässässä joukkueen pelaajaluettelossa ennen loppuotteluita ja

- pelannut saman seuran toisessa saman ikäisten tai vanhempien seniorijoukkueessa tai
- Tennisliiton pelaajarekisterin mukaan on ao. seuran edustaja eikä
ole pelannut toisen seuran seniorijoukkueessa tai
- toisen seuran edustaja ja ilmoitettu joukkueeseen 31.12. mennessä
Kilpailusäännöt kokonaisuudessaan kotisivuilla www.senioritennis.fi -> kilpailusäännöt. Nykyiset säännöt
voimassa sarjakauden 2019-2020 loppuun asti.
Naisten seniorisarjat alkavat 30 -vuotiaiden ja miehet 35-vuotiaiden sarjoista, ja sarjat on jaettu viiden
vuoden välein. Sarjat jaetaan osallistumismäärien mukaan eri sarjatasoihin. Sarjoihin pääsee pelaamaan,
kun täyttää ko. iän vuoden 2021 aikana.
Seuraava sarja alkaa 1.9.2020, ja se julkaistaan elokuun lopulla osoitteessa www.tennisassa.fi.
Pelaajan pitää olla rekisteröitynyt Tennisässään, että joukkueeseen ilmoittautuminen onnistuu,
rekisteröityminen tapahtuu samassa osoitteessa
Ilmoittautuessa sarjaan jokaiseen joukkueeseen pitää ilmoittaa vähintään kaksi pelaajaa, oman seuran
pelaajia voi lisätä koko sarjakauden ajan, mutta ulkomaalaisia pelaajia sekä toisen seuran edustajan voi
lisätä 31.12.2020 asti. Yhdessä sarjaottelussa saa pelata vain yksi ulkomaalainen pelaaja. Sarjan
osallistumismaksu on 50€/joukkue. Playoff-maksu määritellään erikseen vuosittain, vuonna 2020 se on
100€/joukkue. Maksut laskutetaan osallistuvilta seuroilta. Tarkemmat kilpailusäännöt löytyvät
senioritenniksen kotisivuilta www.senioritennis.fi -> kilpailusäännöt. Joukkue ilmoittautuu sillä nimellä, jolla
on pelannut sarjakauden 2019-2020.
Kerää joukkue ja osallistu Senioreiden sarjatennikseen 2020-2021. 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 senioritenniksen kotisivuilta.
Senioritennis ry:n jäsenmaksu vuonna 2020 on 30€.
Huomioittehan myös, että Tennisliitto ei peri kilpailulisenssiä sen vuoden alusta lukien, kun henkilö täyttää
80 vuotta.
Senioritennis haastaa kaikki joukkueet mukaan kierrätystalkoisiin. Jotta pitäisimme omalta osaltamme
huolta ympäristöstämme, toivomme, että kaikki joukkueet huolehtivat loppuun pelattujen pelipallojen ja
palloputkien loppusijoituksesta. Peltiset purkit ja kannet metallinkeräykseen, muoviset muovikeräykseen,
sekä loppuun pelatut pallot lahjoituksena esim. päiväkodeille tai kouluille. Haastattehan myös
ottelupaikkoina toimivat hallit mukaan. Luonto kiittää!
Ulkokenttien SM-kisat pelataan seuraavasti:

Ulkokausi 2020
5.-8.6.2020
Järjestäjä LTC-33

sekanelinpeli, ikäluokat 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80

11.-16.6.2020

2- ja 4-pelit, ikäluokat M/N 40,50,60,70,80,90

Järjestäjä LTC-33
6.-11.8.2020

2- ja 4-pelit, ikäluokat M/N 35,45,55,65,75,85

Järjestäjä TVS
SM-kisoista vastaa SuomenTennisliitto ja kilpailusäännöt löytyvät osoitteesta: tennis.fi
MM-kisat 2020 järjestetään seuraavasti:

Seniorien (50-60 v) MM-joukkuekilpailut pelataan 26.4.-1.5.2020 Boca Ratonissa
Floridassa.
Super Seniorien (65-85 v) MM-joukkuekilpailut pelataan 11.-16.10.2020 Mallorcalla
Espanjassa.
Young-Seniors (35-45 v) MM-joukkuekilpailut pelataan 13.-18.9.2020 Umagissa
Kroatiassa.
Floridan joukkuekisaan ilmoittautumiset on tehty. Ilmoittautumiset joukkuekisoihin Mallorcalle ja
Umagiin:
Halukkaat lähtijät, ottakaa yhteyttä: naiset Johanna Leppäseen, puh. 040 589 2527, ja miehet Heikki
Kettuseen, puh. 0400 773043. Joukkueisiin valitaan max. neljä pelaajaa. Jos halukkaita lähtijöitä on
runsaasti, käytetään valinnassa Tennisliiton Top10-rankingia, huomioiden myös viimeisimmät
kilpailutulokset. Umagin joukkuekilpailuihin ilmoittautumiset viimeistään 31.5.2020
Lisää valintakriteereistä löytyy kotisivuilta www.senioritennis.fi

PM-joukkuekisat pelataan 2020 syksyllä Ruotsissa, ajankohta ilmoitetaan kun saadaan siitä
tieto.
ITF Tournament Midnight Sun 19.-25.7.2020 Kalastajatorpalla
ITF Tournament Scandinavian EB-Championships 27.7.-2.8.2020 Hangossa
Viro-maaottelu pelataan Tallinnassa lauantaina 22.8.2020
Toivotamme kaikille mukavaa tennisvuotta 2020!
Jaana Heinonen
SST toiminnanjohtaja
puh. 040 5912978
senioritennis@outlook.com
www.senioritennis.fi

