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Hei Suomen Senioritenniksen jäsen,
Sarjakauden 2021-2022 ilmoittautuminen on avattu Tennisässään, ilmoittautuminen päättyy 15.8.2021.
Ilmoittautumiset hoidetaan Tennisliiton ohjeiden mukaisesti seurojen sarjatennismanagerien toimesta,
heillä on seuroissa Ässään avatut oikeudet ilmoittautumisten tekemiseen, kapteenit eivät siis entiseen
tapaan ilmoita joukkueita Ässään. Luettelo seurojen sarjatennismanagereista löytyy senioritenniksen
kotisivulta www.senioritennis.fi
Ilmoittautuessa riittää kapteenin tiedot, pelaajat voi lisätä joukkueeseen myöhemmin. Kaikki tällä
sarjakaudella mukana olleet joukkueet ovat managereiden listoilla, mutta vahvistukset, vetäytymiset, uudet
joukkueet ja ikäluokkien muutokset ilmoitetaan seuran sarjamanagerille.
Sarjajohtajat työstävät sarjakauden 2021-2022 sarjat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, sarjakausi
2021-2022 käynnistyy lokakuun alusta ja päättyy huhtikuussa 2022. Poikkeuksellisen, välillä keskeytyneen
sarjakauden vuoksi, ei mikään joukkue putoa sarjatasostaan, sarjajohtajat vastaavat sarjanousuista ja
tarvittaessa SM-sarjaan lisätään toinen lohko.
Uutena ikäluokkana tulevalla sarjakaudella on Miehet 30. Sarjamaksu on 50€/joukkue ja se laskutetaan
seuralta. Pelaajilla tulee olla voimassa oleva Tennisliiton kilpailulisenssi sekä Senioritenniksen jäsenmaksu
maksettuna. Maksut hoituvat helposti Tennisässässä omilla tunnuksilla kirjautuneena.
Kilpailusäännöt löytyvät kokonaisuudessaan kotisivuilla www.senioritennis.fi -> kilpailusäännöt.
Kesän SM-kisat ja muut kansalliset kisat löytyvät Tennisliiton kilpailukalenterista.
2021 ITF-seniorikilpailut Suomessa
ITF Helsinki Midnight Sun by Freja 25.-31.7.2021, Kalastajatorppa
ITF Scandinavian EB Championships by Mandatum 1.-7.8.2021, Hanko
Huom kaikki nuoret seniorit!
Nyt uutena sarjana 30+ -luokat miehille ja naisille molemmissa ITF Senior Tourin kisoissa.
Haastakaa kaverinne mukaan ja tulkaa kisaamaan Helsinkiin, Kalastajatorpalle ja Hankoon!

Vuoden 2021 MM-kisat
Seniors (50-55-60) MM-joukkue- ja henkilökohtaiset kilpailut järjestetään 29.8.-11.9.2021 Umagissa
Kroatiassa. Joukkuekisa 29.8.-3.9., henkilökohtaiset 4.-11.9.2021
Young Seniors (35-40-45) MM-joukkue- ja henkilökohtaiset kilpailut järjestetään 12.-25.9. 2021 Umagissa
Kroatiassa. Joukkuekisa 12.-17.9., Henkilökohtaiset 18.-25.9.2021
Super Seniors (65-70-75-80-85) MM-joukkue- ja henkilökohtaiset kilpailut järjestetään 10.23.10.2021 Mallorcalla Espanjassa
Pikaiset yhteydenotot, sitovat ilmoittautumiset Seniorien ja Young Seniorien osalta ITF:lle tehdään
28.6.2021 yhteyshenkilöinä MM-kisojen osalta toimivat:
Heikki Kettunen, miehet: hese.kettunen@outlook.com
Johanna Leppänen, naiset: johanski@live.com
tai senioritenniksen toimisto osoitteella senioritennis@outlook.com
MM-kisainfo löytyy senioritenniksen kotisivuilta www.senioritennis.fi/kansainvälinen, huomioittehan sieltä
matkustusrajoitukset, rokoteasiat ym.
Aurinkoista ja mukavaa Tenniskesää kaikille!
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