
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
maaliskuu 2020 
 

1. KILPAILUTOIMINNAN TAUKO 
Kilpailutoiminta on keskeytetty 13.4.2020 asti. Seuraamme Koronavirus tilannetta, ja tiedotamme 
kilpailujen jatkosta 14.4.2020 eteenpäin heti kun se on mahdollista. 
 
Tennisliitto palauttaa tältä ajalta peruttujen kilpailujen osalta Ässän kautta maksetut kilpailumaksut 
pelaajille maaliskuun aikana. Näistä maksuista on tällä hetkellä palautettu suurin osa. 
 

2. KEVÄÄN 2020 PERUUNTUNEET ARVOKILPAILUT 
 
Kilpailutoimikunta on päättänyt seuraavaa kevään 2020 peruuntuneiden arvokilpailujen osalta. 
 
Maaliskuun Cinia JGP/SM: 
Maaliskuun osakilpailuille ei määrätä uutta ajankohtaa. SM-arvo annetaan lokakuun (10.10.2020) 
Cinia JGP-kilpailuille. Kilpailupäiviä otetaan käyttöön enemmän ko kilpailuille SM-arvon vuoksi.  
12v JGP/SM: Kilpailun pelipaikka ja päivämäärät vahvistetaan lähiaikoina. Seuraathan tältä osin 
Ässää. 
14v JGP/SM: Tampere, TaTS, 9.-12.10.2020 
16v JGP/SM: Turku, TVS, 9.-12.10.2020 
  
TEHO Sport Finnish Tour, Vaasa (WaTC) 13.-15.3.2020 
Mahdollista siirtoa ulkokaudelle selvitetään. 
 
TEHO Sport Finnish Tour, Jyväskylä (JTS) 27.-29.3.2020 
Kilpailu pelataan 4.-6.9.2020. 

  
18 SM Tampere (TaTS) 3.-5.4.2020 
18 SM pelataan vuonna 2020 vain ulkokaudella, 7.-9.7.2020 (TCP). 
 
21 SM/TEHO Sport Finnish Junior Tennis Tour (HLK) 9.-13.4.2020 
Kilpailulle ei määrätä uutta ajankohtaa. SM-arvo annetaan syyskuun osakilpailuun, joka pelataan 
24.-27.9.2020 (HVS). 



 

 
10.4. Luokkamestaruus (Smash ja VarTe) 10.-13.4.2020 
Kilpailuille ei määrätä uutta ajankohtaa. 

 
3. KANSALLISET KILPAILUT AJALLE 1.9.-31.12.2020 

Kansalliset kilpailut ajalle 1.9.-31.12.2020 haetaan Ässän kautta 5.-15.4.2020. Muistattehan hakea 
kilpailut ajallaan. Tämän jälkeen haetuista ja myönnetyistä kilpailuista peritään 100 euron maksu. 
 
Liitteenä olevassa tiedostossa kirjattuna kilpailut, jotka kannattaa huomioida kilpailuhaussa sekä niihin 
liittyvät rajoitukset. 
 
Rajoitukset kilpailuhakuun: 

o Luokkamestaruussarja (B-, C-, D- ja E-luokka): ei myönnetä samoja luokkia. Sallittuja ovat 
luokat B3, C3, D2 ja E2. 

o Finnish Tour: samaan aikaan voi järjestää korkeintaan A3-luokan kilpailuja. 
o Tennisliiga: samaan aikaan voi järjestää korkeintaan A3-luokan kilpailuja. 
o 9v Miditourin kanssa ei samaan aikaan 9v luokkia lähialueilla.  
o Tykkimäen yksilösarjan kanssa ei samaan aikaan mini- tai midiluokkia. 
o Sarjatennisviikonloppu: saa järjestää vain junioriluokkia. 
o Viikonloput, joissa sekä 1-divari että 2-divari, ei voi järjestää A- tai B-luokkaa. 
o Kaikissa virallisissa kansallisissa kilpailuissa tulee olla kilpailunjohtaja, jonka viimeisin 

kilpailunjohtajakoulutus on käyty viiden vuoden sisään. 
 

Kilpailunjohtajarekisteri löytyy: http://www.tennis.fi/kilpailut/kilpailunjohtajarekisteri/  
 
4. ARVOKISAHAKU 

 
Vuosien 2021 ja 2022 arvokilpailukalenteria laaditaan parhaillaan. Nämä kilpailut ajankohtineen, 
sekä vuoden 2021 kilpailusarjat, annetaan tiedoksi seuroille toukokuun puolessa välissä. Kyseisten 
kilpailujen järjestelyoikeuksia haetaan tämän vuoden juhannukseen mennessä. Järjestelyoikeudet 
pyritään myöntämään juhannuksen jälkeisellä viikolla. 
 

5. KILPAILUNJOHTAJAKOULUTUKSET 

Jatkokoulutus: 
Järjestämme tiistaina 31.3.2020 klo 10-12.30 etäyhteydellä (zoom) kilpailunjohtajien 
jatkokoulutuksen. 
Aiheina: 
- planner: kilpailun valmistelu, arvonta, aikataulutus ja läpivienti (Anssi Lindqvist) 

- kilpailutoiminnan ajankohtaisia asioita (Raisa Törnroos-Heinonen) 

Koulutus on ilmainen ja mukaan mahtuu 100 ensiksi ilmoittautunutta. 
 
Ilmoittautumiset viim. 25.3.: raisa.tornroos@tennis.fi  
Ilmoitathan osallistujilta nimen, seuran ja sähköpostin. Lähetämme sähköpostiin ennen koulutusta 
ohjeet koulutukseen liittymiseen. 
 
Koulutuksesta saat lisäapua plannerin käyttöön sekä kuulet ajankohtaiset kilpailutoiminnan asiat 
(mm. kansallinen kisahaku loppuvuoden kilpailuille). Koulutus katsotaan jatkokoulutukseksi, joka 
kirjataan kilpailunjohtajarekisteriin. Kilpailunjohtajan auktorisointi on voimassa, kun viimeisin 
koulutus on käyty viiden vuoden sisään. 
 

http://www.tennis.fi/kilpailut/kilpailunjohtajarekisteri/
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1-tason koulutus: 
Järjestämme 1-tason kilpailunjohtajakoulutuksen etäyhteydellä (zoom). Koulutus koostuu 
kahdesta erillisestä osiosta, jotka toteutetaan: 6.4. klo 10-13 sekä 15.4. klo 10-13. 
 
Aiheina: 

Osa 1 

Tennisliiton kilpailujärjestelmä 

Kilpailumääräykset 

Säännöt 

Kilpailun suunnittelu ja kilpailumuodot 

Toimet kilpailun aikana 

Ongelmatilanteiden läpikäynti 

Osa 2 

Plannerin käyttö 

Kilpailun läpivieminen Tournament Plannerissa 

Kilpailun luomisesta kilpailun päättämiseen 

 

Kouluttajana toimii Anssi Lindqvist. 

Koulutus on poikkeustilanteesta johtuen ilmainen. 

 

Ilmoittautumiset viim. 1.4.: raisa.tornroos@tennis.fi  

Ilmoitathan osallistujilta nimen, seuran ja sähköpostin. Lähetämme sähköpostiin ennen koulutusta 

ohjeet koulutukseen liittymiseen. 

Nyt on hyvä hetki aktivoida seuran sisältä kilpailunjohtajan tehtävistä kiinnostuneita mukaan ja 

tarjota mahdollisuutta kehittää itseään. 

 
6. ULKOKAUDEN 2020 1-DIVISIOONIEN JÄRJESTELYOIKEUKSIEN HAKEMINEN 

 
Olen lähettänyt aiemmin ulkokauden 1-divisioonajoukkueille ohjeet järjestelyoikeuksien 
hakemisesta. Muistutan, että mukana olevat joukkueet voivat nyt hakea keskitetyille tapahtumille 
järjestelyoikeuksia. Hakemukset tulee toimittaa allekirjoittaneelle viimeistään 15.4.2020. 
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