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1. KILPAILUTOIMINNAN TIEDOTE – PERUUNTUNEET KILPAILUT 
Tutustuthan aiemmin julkaistuun kilpailutoiminnan tiedotteeseen, jossa tietoa muun muassa 
kilpailuja koskevista peruutuksista. 

https://www.tennis.fi/uutiset/kilpailutoimikunnan-paatokset-perutut-siirretyt-kilpailut-
yleinen-sarjatennis-kilpailumaksujen-palautukset/ 
 

 
2. KANSALLISET KILPAILUT AJALLE 1.9.-31.12.2020 

Loppuvuoden kisahaku on käynnistynyt. Lisätietoa: https://www.tennis.fi/uutiset/kansallinen-

kilpailuhaku-syksylle-kaynnissa-15-4-asti/ 

 
3. ULKOKAUDEN 2020 SARJATENNIS 

Ulkokauden sarjatenniksen ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä ja päättyy 
15.5. Ilmoittautumiset:  https://www.tennis.fi/kilpailut/sarjatennis/  
 
Huomioithan, että kesäkaudelle 2019 sarjaan osallistuneet joukkueet ovat automaattisesti mukana 
myös kesällä 2020. Sarjasta voi jättäytyä pois sähköpostilla 
osoitteeseen: toimisto(at)tennis.fi. Samaan osoitteeseen voi päivittää myös mahdolliset uudet 
kapteenin yhteystiedot. 
 
Ulkokauden aloittamisen suhteen on valmisteilla eri skenaarioita – mikäli ulkokausi päästään 
aloittamaan jatkuu sarjakausi syyskuun 6. päivään asti ja nousu- sekä putoamiskarsinnat olisivat 
vuorossa 11.-13.9. Aikaisin mahdollinen aloitus ulkokaudelle on 8.6. Kilpailutoimikunta päättää 
kokouksessaan 15.5. pystytäänkö silloin sarjakautta aloittamaan. 
 
TEHO Sport Tennisliiga Cupin ja I-divisioonien osalta on alkuperäinen tarkoitus pelata 3.-5.7. Mikäli 
tällöin ei voida pelata, niin varavaihtoehtona on tässä vaiheessa 28.-30.8. Mahdollisesta siirrosta 
päättää kilpailutoimikunta 15.5. 
 

4. SEURASIIRROT 
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Seurasiirtoja voi tehdä tällä hetkellä. Varsinaisen edustusseuran muutoksia ja ulkokauden 

sarjatenniksen edustusmuutoksia voi tehdä 15.5. asti. Tee seurasiirto alla olevan linkin kautta. 

https://www.tennis.fi/kilpailut/seurasiirrot/  
 

5. TASOLUETTELO 

Seuraava tasoluettelo julkaistaan to 7.5.2020. 

 
6. JUNIOREIDEN SM-LIIGACUP 

Junioreiden SM-liigacup on siirretty Koronavirustilanteen vuoksi pelattavaksi 21.-23.8.2020 
Hangossa. Ilmoittautuminen viim. 7.8.2020. 
 
Toiveesta Junioreiden SM-liigacup pelataan kaikkien ikäluokkien osalta keskitetysti 
Hangossa. Alla kilpailuun liittyen infopaketti. Tavoitteena on järjestää yhteisöllinen 
tapahtuma jossa: 
- kaikki saavat useamman ottelun joukkueena 
- tenniksen lisäksi pelataan myös frisbee golfia 
- juniorit saavat sääntö-/tuomarikoulutusta ja toimivat tuomareina 
- valmentajille koulutusosio 
- juniorit liikkuvat ryhmänä kapteeninsa johdolla 
Tervetuloa mukaan! 
 
Aika: pe 21.8.- su 23.8.2020 (varapäivänä ma 24.8.) 
Paikka: Hanko (HTK) 
Luokat: T11, P11, T13, P13, T15, P15 (kuhunkin luokkaan otetaan mukaan max 16 
joukkuetta). 
Kilpailunjohtaja:  
Ville-Heikki Talvenmaa 
puh. 0407485619 
fclabamba@hotmail.com 
 
Osallistumisoikeus: 
Samasta seurasta voi osallistua kuhunkin luokkaan useampia joukkueita. Joukkueet 
valitaan kilpailuun ikäluokan juniorirankingin mukaan, kuitenkin siten, että ensin otetaan 
kaikista seuroista yksi joukkue ja sen jälkeen toiset joukkueet. 
Pelaaja voi pelata vain sen seuran joukkueessa (yhdessä joukkueessa), jossa hänen 
edustusoikeutensa on kilpailun aikana. Seurasiirrot on tehtävä STL:n edustusmääräysten 
mukaisesti (seurasiirtohakemukset huhtikuun loppuun mennessä).  
Kilpailuun voivat osallistua Suomen kansalaiset ja maassamme vakinaisesti asuvat muun 
maan kansalaiset, jotka ovat STL:n jäsenseuran jäseniä. Pelaajat saavat osallistua 
ainoastaan omaa sukupuolta edustavaan luokkaan. 
 
Hinta: 150e/joukkue 
 
Ilmoittautuminen: 
Kaikkien joukkueiden tulee ilmoittautua kilpailunjohtajalle viimeistään 7.8.2020. Seuran 
edustaja ilmoittaa joukkueen. Ilmoittautuminen tehdään sähköpostilla kilpailunjohtajalle. 
Ilmoittautumisessa tulee olla: joukkueen seura (numerolla eroteltava, jos seurasta useampi 
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joukkue, esim. GT, GT2 jne), vähintään kolme pelaajaa, kapteeni/yhteyshenkilö (nimi, 
sähköposti ja puhelinnumero). Samalla on ilmoitettava laskutusosoite osallistumismaksua 
varten. Järjestävä seura laskuttaa maksut. 
Toivomme, että pelaajat osallistuvat kilpailuun valmentajan (kapteenin) johdolla ryhmänä. 
 
Ohjelma ja alustava aikataulu: 
pe 21.8. klo 9 kaikkien joukkueiden yhteinen aloitus/avajaiset 
pe 21.8. klo 9.15-10.15 kaikille pelaajille ja kapteeneille tuomarikoulutus 
pe 21.8. klo 10.30 ottelut alkavat.  
pe 21.8. ja la 22.8. joukkueiden välinen frisbeegolf kilpailu 
pe 21.8. n klo 18 valmentajien koulutustilaisuus 
ma 24.8. varapäivä jos sade sotkee aikatauluja 
 

Valmentajien koulutustilaisuus: 
Järjestämme perjantaina valmentajille koulutustilaisuuden. Tilaisuudessa käydään läpi tenniksen 
kansainvälisiä vaatimuksia nuorten eri ikävaiheissa. Vaatimuksia verrataan päivän aikana nähtyihin 
otteluihin. Tilaisuudessa jaetaan myös materiaalia harjoitus- ja kilpailumääristä kansainvälisessä 
tenniksessä eri ikävaiheissa. 
  
Tilaisuus järjestetään n. klo 18.00 otteluiden päättymisen jälkeen. Tilaisuuden vetävät Tennisliiton 
valmennus- ja koulutusvastaava Harri Suutarinen sekä Tennisliiton kansainvälinen konsultti Hvorje 
Zmajik Kroatiasta. Tilaisuus on maksuton. 

 
Otteluiden tuomitseminen: 
Kilpailussa pilotoidaan sitä, että kaikki pelaajat toimivat tuomareina. Jokaisen joukkueen 
jäsen sitoutuu kilpailussa tähän. Kaikissa otteluissa on siis tuomari. 
Tuomarointivastuut määritellään otteluohjelman yhteydessä.  
Toivomme, että joukkueiden kapteenit tukevat junioreita myös tuomarointitehtävissä, 
jotta kokemuksesta muodostuu pelaajille positiivinen. 
 
Pelitapa: 
Luokat pelataan joko cup- tai lohkosysteemillä. Lohkoja käytetään, jos ilmoittautuneita 
joukkueita on 3-4. 
Kaikissa luokissa (mikäli cup-kaavio) pelataan jatkosarja, johon osallistuvat kaikki ko. luokan 
1. kierroksen ottelun hävinneet joukkueet. WO lasketaan otteluksi. 
Yksi ottelu muodostuu kahdesta kaksinpelistä ja yhdestä nelinpelistä. Ensimmäisessä 

kaksinpelissä pelaavat joukkueiden ykköspelaajat ja toisessa joukkueiden kakkospelaajat. 

Kaksinpelien jälkeen pelataan nelinpeli. Jos ottelun tilanne on kaksinpelien jälkeen 2-0, 

voidaan cup-systeemillä pelattaessa nelinpeli jättää pelaamatta. 

 

Majoitustarjoukset: 
Uusien päivämäärien mukaiset majoitustarjoukset päivitetään Ässän kilpailukutsuun, kun 
uudet majoitustarjoukset on saatu. 
 

7. TENNISLIITON LOMAUTUKSET 
Tennisliiton toimiston henkilöstö on lomautettuna porrastetusti tulevina viikkoina. Lue 
lisää: https://www.tennis.fi/uutiset/tennisliitto-lomauttaa-henkilostonsa/ 
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Tennisliiton toimisto on avoinna koko lomautusjakson ajan ja toimiston numeroon 010 5743959 

vastataan klo 10:00-15:00 välisenä aikana. Lisäksi toimisto(at)tennis.fi -sähköpostiin vastataan 

päivittäin. 

 
Terveisin, 
Raisa Törnroos-Heinonen 
Tennisliitto, kilpailupäällikkö 

 
 
 


