Senioritenniksen MM-joukkueiden kokoamisen pelisääntöjä
Senioreiden MM –joukkuekilpailut pelataan vuosittain ITF:n ilmoittamassa paikassa jakautuen
kolmeen eri kilpailuun ikäluokkien mukaisesti
-

Young-Seniors 35,40,45
Seniors 50,55,60
Super-Seniors 65,70,75,80

MM-kisoja koskevat ajantasaiset tiedot löytyvät ITF:n sivuilta www.itftennis.com/seniors josta
löytyvät kilpailujen ajankohdat, kilpailukohtaiset tiedotteet ”Fact sheets” –dokumentit, joissa
kaikki oleellinen tieto ja ohjeistus.

Pelisääntöjä joukkueiden kokoamisesta, valinnasta ja velvollisuuksista
-

-

-

Suomen Senioritennis ry:n kansainvälisen työryhmän jäsenet valitaan hallituksen jäsenistä
vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Työryhmä vastaa joukkueiden kokoamisesta ja
nimeää MM-joukkueiden kokoajat hyvissä ajoin ennen MM-kilpailua - yleensä 4-6
kuukautta ennen kilpailua
Joukkueen kokoaja ehdottaa joukkueen kokoonpanon SST:n kansainväliselle työryhmälle,
joka tekee esityksen joukkueen kokoonpanosta yhdistyksen hallitukselle
Tavoitteena on saada kuhunkin ikäryhmään paras mahdollinen joukkue ja pelaajien
valintaperusteena käytetään ensisijaisesti STL:n seniorirankingia, jonka lisäksi otetaan
huomioon viimeisimmät kilpailutulokset pelaajien vahvuuksien arvioimiseksi
Joukkueeseen voidaan valita myös vähemmän kilpailleita vahvaksi tunnettuja pelaajia eikä
valintaperusteena katsota pelkästään pelaajan STL:n ranking tai ITF:n ranking sijoitusta
Etusijalla ovat omaan ikäluokkaan kuuluvat pelaajat mutta tarvittaessa voidaan täydentää
joukkuetta vanhemman ikäluokan pelaajilla
Mikäli halukkaita pelaajia on enemmän kuin 4 niin on suotavaa, että joukkueen
”pelaajaehdokkaat” itse osaavat arvioida parhaan mahdollisen joukkueen ja pääsevät
asiassa yksimielisyyteen. Tarvittaessa työryhmä ratkaisee lopulliset valinnat.

-

MM joukkueen paikasta kiinnostuneet pelaajat ovat itse velvollisia kertomaan
halukkuudestaan kansainväliselle työryhmälle yleensä noin 3-4 kuukautta ennen ko.
tapahtumaa, jotta joukkueen kokoaminen halukkaiden joukosta saataisiin ajoissa käyntiin.
Erityisesti rankingin kärkipelaajien tulee ilmoittaa kiinnostuksestaan koska lähtökohtaisesti
heidän oletetaan muodostavan joukkueen rungon.
Pelaajat valitaan joukkueeseen mukaan haluavien pelaajien joukosta. Kun joukkue on
vahvistettu, ilmoittautuminen on sitova.

-

Kukin joukkue valitsee keskuudestaan kapteenin. Kapteenina voi kuitenkin toimia myös
henkilö, joka ei kuulu pelaajana joukkueeseen.
Joukkueessa täytyy olla 3-4 pelaaja, joista yksi toimii kapteenina. Mukana saa olla lisäksi
yksi ei pelaava kapteeni ( rule 21. Composition of Teams Each team shall consist of a
minimum of three (3) and a maximum of four (4) players. A player shall be nominated as

-

Captain, or alternatively a nation can appoint an additional non-playing Captain.)
-

-

Valittavien pelaajien tulee täyttää ITF:n edustuskelpoisuusvaatimukset (esim. kansalaisuus)
Suomen Senioritennis (SST) ilmoittaa joukkueet kilpailuun ja maksaa joukkueen
osallistumismaksun noin 375$.
Pelaajat vastaavat muista kustannuksista itse
Joukkueen tulee edustaa ja pelata samanlaisissa peli- ja verryttelyasuissa
SST ilmoittaa osallistuvat joukkueet ITF:lle kilpailukohtaisesti määrättyyn takarajaan
mennessä, yleensä 2-3 kuukautta ennen kilpailua
SST ilmoittaa joukkueeseen valittujen pelaajien nimet ITF:lle kilpailukohtaisesti määrättyyn
takarajaan mennessä, yleensä 1-2 kuukautta ennen kilpailua
Jos joukkueen ilmoittamisvaiheessa vain 2 pelaajaa on sitoutunut lähtemään mutta
pelaajat sitoutuvat hankkimaan vielä lisäpelaajan/pelaajat, niin joukkue ilmoitetaan. Mikäli
joukkueen ilmoittautuminen perutaan, pelaajat maksavat SST:lle takaisin
osallistumis/peruutusmaksun. Jos joukkueen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 pv.
ennen kilpailua niin peruutusmaksu on 1500$ ja perumisesta seuraa osallistumiskieltoa
seuraavina vuosina

