JÄSENTIEDOTE
20. toukokuuta 2022

Hei Suomen Senioritenniksen jäsen,
Kesä ilmoittelee itsestään, ja ulkokausi on jo päästy aloittamaan useissa paikoissa!
Sarjakausi 2021-2022 saadaan pian pelattua ja kesäkausi alkamaan.
Sarjakauden 2022-2023 ilmoittautuminen on avattu Tennisässään, ilmoittautuminen päättyy 31.7.2022
Ilmoittautumiset hoidetaan seurojen sarjatennismanagerien toimesta, heillä on seuroissa Ässään avatut
oikeudet ilmoittautumisten tekemiseen, kapteenit eivät siis ilmoita joukkueita Ässään. Luettelo seurojen
sarjatennismanagereista löytyy senioritenniksen kotisivulta www.senioritennis.fi/sarjatennis.
Ilmoittautuessa Ässään merkitään kapteenin tiedot, pelaajat lisätään joukkueeseen sarjan julkaisun jälkeen.
Kaikki tällä sarjakaudella mukana olleet joukkueet ovat managereiden listoilla, mutta vahvistukset,
vetäytymiset, uudet joukkueet ja ikäluokkien muutokset ilmoitetaan seuran sarjamanagerille.
Sarjajohtajat työstävät sarjakauden 2022-2023 sarjat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, sarjakausi
2022-2023 käynnistyy lokakuun alusta ja päättyy toukokuun 2023 lopussa. Playoffsit pelataan syyskuussa
2023. Luettelo sarjakauden sarjajohtajista löytyy kotisivuilta. Toiveet ym. suoraan sarjajohtajille.
Sarjamaksu tulevalla kaudella on 60€/joukkue, ja se laskutetaan seuralta. Uutena sarjana tulevalla
sarjakaudella on Harrastesarja Miehet ja Naiset +30. Sarja on tarkoitettu lähinnä kilpailutoimintaa
aloitteleville E-luokan yli 30-vuotiaille pelaajille, ilman yläikärajaa. Sarjamaksu tässä sarjassa on
40€/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.
Sarjakauden 2021-2022 Playoffit pelataan Talissa. Vitoset 3.-4.9.2022 ja Tasakympit 17.-18.9.2022.
Mitalipeleissä pelaavat 30-70 -vuotiaiden SM-sarjojen, joissa on runkosarjassa vähintään kuusi joukkuetta,
neljä parasta joukkuetta, karsinnat ovat vielä käynnissä niiden SM-sarjojen osalta, joissa oli kuluvalla
kaudella kaksi lohkoa.
Kesän SM-kisat ja muut kansalliset kisat löytyvät Tennisliiton kilpailukalenterista.
Kesän Suomessa pelattavat ITF-kisat järjestetään:
ITF Helsinki Midnight Sun by Freja 24-31.7.2022, Kalastajatorppa

ITF Tournament Scandinavian EB-Championships 1.-7.8.2022, Hanko
MM-kisoista on vielä jäljellä nuorimpien kisat heinä-elokuussa, joukkuekisaan halukkaat:
Nuoret Seniorit (35-40-45) Lisbon, Oeiras ja Estoril, Portugali, joukkuekisa 31.7.-5.8.2022. Yksilökisa (30-3540-45) 6.-13.8.2022
Yksilökisaan halukkaat ilmoittautuvat itse suoraan itfseniors -sivujen kautta. Senioritennis ilmoittaa
keskitetysti joukkueet 23.5.2022 ITF:lle. Joukkueen pelaajatiedot Senioritennis ilmoittaa ITF:lle 20.6.2022
mennessä.
MM-kisojen tuloksia osoitteessa: itfseniors.tournamentsoftware.com
PM-kisat 2022 järjestetään Tanskassa, Kööpenhaminassa 9.-11.9.2022.
Kansainvälisten kisojen osalta yhteyshenkilöt ovat:
Miehet, Heikki Kettunen (hese.kettunen@outlook.com)
PM-kisat ja Viro -maaottelu, naiset, Päivi Kilpeläinen (pk.kilpelainen@gmail.com)
MM-kisat, naiset, Kati Heinänen-Rautee (kati.heinanenrautee@gmail.com)
tai senioritenniksen toimisto osoitteella senioritennis@outlook.com
Varmista joukkueesi mukanaolo ja kerää seurastasi uusia Seniorijoukkueita!
Aurinkoista tenniskesää kaikille!
Jaana Heinonen
SST toiminnanjohtaja
puh. 040 5912978
senioritennis@outlook.com
www.senioritennis.fi

