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Hei Suomen Senioritenniksen jäsen,
Seniorisarja 2019-2020 on päätetty sulkea. Päätökseen on johtanut Suomen Valtioneuvoston antamat
ohjeet ja määräykset, sekä Suomen Tennisliiton ilmoitus Kansallisen kilpailutoiminnan keskeytymisestä
ainakin 17.5. asti koronavirustilanteesta johtuen. Myös Tennisässän toiminta sarjaan liittyen on
keskeytetty, eli emme pääse enää päivittämään sarjataulukoita.
Sarjajohtajien työryhmä on päättänyt sarjojen suhteen seuraavaa:
-

seniorisarjan alkuperäinen päättymispäivä oli 15.3., johon mennessä piti SM-sarjan ottelut olla
pelattuina, Playoffseihin vaikuttamattomien otteluiden, sekä lopulta kaikkien otteluiden peliaikaa
jatkettiin 30.4. asti. Nyt kun sarja joudutaan valitettavasti sulkemaan lopullisesti ennen tuota
annettua määräaikaa, on päädytty jakamaan mitalit sarjan nykytilanteen mukaan.

-

sarjojen nousut ja laskut pyritään hoitamaan mahdollisimman oikeudenmukaisesti ottamalla myös
huomioon joukkueiden pelattujen otteluiden määrä. Tarvittaessa voidaan joukkuemäärää SMsarjassa sekä I-divisioonassa nostaa max. 10 joukkuetta/sarja, jos siihen on perustellut syyt. Tämä
tarve nähdään kesällä, kun joukkueiden ilmoittautuminen on päättynyt

-

joukkueiden toivotaan ilmoittautumisen yhteydessä mainitsevan halukkuutensa ja perustelunsa
kuhunkin sarjatasoon

-

pahoittelemme tilannetta ja toivomme, että pelaajat ymmärtävät syyt, jotka ovat johtaneet
tehtyihin päätöksiin

Kesän arvokisojen osalta tilannetta voi seurata Tennisliiton tiedotteista, ilmoitamme niistä myös
senioritenniksen kotisivuilla, sekä erillisillä jäsentiedotteilla. Kesän ITF-kisat riippuvat ITF:n määräyksistä.

Sarjakauden 2020-2021 ilmoittautumiset ovat auki Tennisässässä ja se toimii normaalisti, ilmoittautuminen
päättyy 14.6.2020.
Muistutus vielä sarjakaudelle 2020-2021 tulevista muutoksista:
•

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.
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. Jokaisen joukkueen pelaajan pitää olla senioritenniksen jäsen. 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 sarjailmoittautumiseen löytyy senioritenniksen kotisivuilta.
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