
 

 
 
 
 
 
 
 

 
TERVETULOA JUNIOREIDEN SM-LIIGACUPIIN VIERUMÄELLE 

 

Yksi kesän suurimmista junioriturnauksista järjestetään 8.-11.8.2021 Vierumäellä! 
Tapahtuma kokoaa maan parhaat junioripelaajat joukkuekilpailuun 11-, 13- ja 15-
vuotiaiden tyttöjen ja poikien sarjoissa – kilpailemisen ohella on luvassa iloa ja 
hauskuutta erilaisten aktiviteettien parissa! 
 
Kilpailut pelataan ulkona massa- ja pleksikentillä sekä tarpeen vaatiessa 
sisäkentillä. Joukkueet toimivat myös tuomareina toistensa otteluissa. 

 
Tapahtuma alkaa kaikkien joukkueiden osalta sunnuntaina 8.8.2021 klo 9.00 
Tennisliiton järjestämällä tuomari- ja sääntökoulutuksella ja pelit alkavat 
välittömästi sen jälkeen. Ensimmäisenä päivänä jokainen joukkue pääsee joko 
pelaamaan tai harjoittelemaan tuomaritoimintaa, minkä lisäksi ohjelma sisältää 
liikunnallista puuhaa Vierumäen ympäristössä. Kilpailun ohessa järjestetään mm. 
frisbeegolf-turnaus sekä vierailu huippusuosittuun kiipeilypuisto Flowparkiin. 
Tämä kaikki sisältyy automaattisesti kokonaishintaan.  
 
Kilpailumuoto  
Jokaiseen sarjaan mahtuu mukaan 12 joukkuetta, jotka valitaan kilpailuun 
ikäluokan juniorirankingin mukaan - kuitenkin siten, että ensin otetaan kaikista 
seuroista yksi joukkue ja sen jälkeen toiset joukkueet. Jokaisella joukkueella 
toivotaan olevan oma kapteeni, joka ohjaa joukkueen 
toimintaa tapahtuman ajan.  
 
Sarjat pelataan cup-kaaviona siten, että ottelu koostuu 
kahdesta kaksinpelistä ja yhdestä nelinpelistä. Ottelut 
pelataan loppuun saakka, vaikka voittaja ratkeaisi jo 
kaksinpelien aikana. Ensimmäisen ottelunsa hävinneille 
joukkueille tarjotaan yhden ottelun lohdutussarja, joten 
jokainen joukkue pelaa vähintään kaksi ottelua. 
Lohdutussarjat pelataan sisäkentillä.  
 

ILMOITTAUDU 
MUKAAN  
TÄÄLTÄ! 

 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ff9c9f99-fc40-4550-9c8f-e215ee932138?displayId=Fin2252997


 

Joukkueeseen tulee ilmoittaa kolme pelaajaa ja sijoitusten pohjana toimii 
heinäkuussa julkaistava ranking. Kaaviot arvotaan 10.7.2021. Joukkuekilpailuun 
ilmoittaudutaan 6.6.2021 mennessä (koulujen päättymisviikonloppu).  
 
Pelaaja voi tehdä kilpailua varten tarvittaessa sarjaedustussiirron 15.5.2021 
mennessä lomakkeella: https://www.tennis.fi/kilpailut/pelaajille/seurasiirrot/. 
 

 
OHJELMA 
Tapahtuman yhteinen ohjelma kestää sunnuntaista maanantaihin 8.-9.8.2021, 
minkä jälkeen pelit jatkuvat normaaliin tapaan. Ohjelma sisältää:  
 

• SM-liigacup -kilpailun 

• Tuomarikoulutuksen 
• Tuomaritoiminnan harjoittelua virallisessa 

ottelutilanteessa 

• Vierailun huippusuosittuun kiipeilypuisto 
Flowparkiin 

• Frisbeegolf-turnauksen juuri uusitulla radalla 
• Uintia, luontopolkua ja muuta oheispuuhaa  
• Majoituksen täysihoidolla 2-3hh huoneissa 

o 2x lounas, 1x päivällinen, 1x aamupala 
 
Tarkempi joukkuekohtainen ohjelma julkaistaan arvonnan jälkeen, kun ottelut on 
aikataulutettu. 

 
HINNAT 

• Kilpailumaksu: 150€ / joukkue  
• Majoitus ja ohjelma 8.-9.8.: 75€ / hlö 

• Mahdolliset jatkoyöt (täysihoito): 50€ / hlö 
• Valmentajien majoitus (täysihoito): 50€ / hlö (2hh) 

tai 80€ / hlö (1hh) 
 
Kilpailumaksu ja yhteinen ohjelma laskutetaan kesäkuun 
aikana osallistujien perusteella seuralta. Mahdolliset 
jatkoyöpymiset 50€ yöltä maksetaan paikan päällä.   

 

ILMOITTAUDU 
MUKAAN  
TÄÄLTÄ! 
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