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Suomen Senioritennis ry:n 28. toimintavuosi on pyörähtänyt käyntiin poikkeuksellisissa merkeissä.
Seniorisarja on ollut pandemian vuoksi tauolla usean kuukauden ja tenniksen pelaaminen on ollut
haasteellista eri puolilla Suomea olevien erilaisten rajoitusten vuoksi.
Nyt kuitenkin pääsemme jälleen pelaamaan. Halleja avataan ja ulkokenttiä kunnostetaan vauhdikkaasti.
Seniorisarja jatkuu 1.5. alkaen. Sarjakausi päättyy 15.8.2021 ja Playoffsit pelataan Talissa 4.-5.9.2021
tasakympit, sekä vitoset 11.-12.9.2021.
Ottelutauon vuoksi otetaan loppukaudeksi käyttöön muutoksia ottelusääntöihin
•

•
•
•

•

jos joukkue päättää luopua sarjasta loppukaudeksi, vetäytymisestä ei koidu joukkueelle
ottelusäännöissä mainittuja sanktioita. Luovuttaneen joukkueen pelatut pisteet sekä pelaajien
saamat pisteet jäävät voimaan, joten joukkue säilyy edelleen sarjataulukossa pisteineen. Joukkueen
lopullinen asema selviää 15.8. kun kaikki ottelut on pelattu. Ilmoitus loppukauden vetäytymisestä
on tehtävä Senioritenniksen toimistolle viimeistään 30.4.2021, puh. 040 5912978
jos joukkue jatkaa sarjaa, yksittäisen ottelun luovuttamisessa noudatetaan kilpailusääntöjä, eli
vastapuolen joukkueelle 3-0 voitto
kaikki joukkueet säilyttävät nykyisen sarjatasonsa tulevalla sarjakaudella, tarvittaessa SM-sarjoihin
lisätään lohkoja
Playoffsit pelataan 70-vuotiaiden ja sitä nuorempien SM-sarjojen 15.8. tilanteen mukaan, neljän
parhaan joukkueen kesken. Ei esim. pistekeskiarvolla vaan pelattujen otteluiden pisteillä. Tässä
aktiivisuus palkitaan.
ottelut voidaan pelata sisä- tai ulkokentillä huomioiden paikalliset ohjeet. Ottelut voidaan pelata
kotijoukkueen tai vierasjoukkueen kotipaikalla, tai jossain muussa sopivassa paikassa. Kotijoukkue
valitsee ottelupaikan epidemiatilanteen huomioon ottaen.

Peliaikaa on vielä reilusti jäljellä, ja ulkokenttien käyttömahdollisuus sekä hallien kesäajaksi vapautuvilla
kentillä pelaaminen mahdollistaa sarjan loppuun viemisen tälläkin sarjakaudella. Nyt on oiva mahdollisuus
päästä tutustumaan ennen käymättömiin uusiin pelipaikkoihin!
Huomioittehan, että vuoden 2021 senioritenniksen jäsenmaksu sekä Tennisliiton kilpailulisenssi tulee olla
maksettuna ennen ensimmäistä ottelua. Samalla maksulla voi sitten aloittaa uuden sarjakauden syksyllä.
Maksut voi suorittaa Tennisässän kautta, senioritenniksen jäsenmaksun 30€ voi myös maksaa suoraan
Nordean tilille FI14 1247 3000 0829 87, saajana Suomen Senioritennis ry, viitteeksi pelaajan nimi.
Huomioittehan myös, että Tennisliitto ei peri kilpailulisenssiä sen vuoden alusta lukien, kun henkilö täyttää
80 vuotta.

Senioritenniksen vastuulla ovat seniori-ikäluokkien maaottelut, PM- ja MM-kilpailut sekä kotimaan
sarjatennis, jossa yhdistys huolehtii sarjan laatimisesta ja pyörittämisestä. Senioreiden SM-kilpailujen
ajankohtia voi seurata Tennisliiton kilpailukalenterista.
Sarjakauden 2021-2022 ilmoittautumiset avataan kesäkuussa Tennisässään. Uutena sarjana mukaan tulee
nyt myös Miehet 30.
Sekä naisten että miesten sarjat alkavat 30-vuotiaista, ja sarjat on jaettu viiden vuoden välein. Sarjat
jaetaan osallistumismäärien mukaan eri sarjatasoihin. Sarjoihin pääsee pelaamaan, kun täyttää ko. iän
vuoden 2022 aikana. Sarjakausi käynnistyy lokakuussa.
Sarjamaksu on 50€/joukkue, ja se laskutetaan seuralta.
Kesän ITF-kisat Suomessa:

ITF Tournament Midnight Sun 25.-31.7.2021 Kalastajatorpalla
ITF Tournament Scandinavian EB-Championships 1.-7.8.2021 Hangossa
Maaotteluista sekä MM-kisoista tiedotetaan myöhemmin, näitä voi seurata myös kotisivuilta.
Toivotamme kaikille mukavaa tennisvuotta 2021!
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