ELOKUU 2021
ETSIMME KISAJÄRJESTÄJIÄ TYKKIMÄKI MINI- JA MIDITENNIS TOURILLE
Suositut Tykkimäki Mini- ja Miditennis Tourin yksilötapahtumat tulevat jälleen. Etsimme tällä
hetkellä kisajärjestäjiä tapahtumille, alla näette tilanteen. Mikäli seuranne on halukas
järjestämään tapahtuman, ilmoita siitä toimisto@tennis.fi.
9.-10.10.2021 6.-7.11.2021 11.-12.12.2021
Pohjois-Suomi
Itä-Suomi ja Kaakkois-Suomi
Häme ja Keski-Suomi
Lounais-Suomi
Etelä-Suomi
Länsi-Suomi

Lo-Te (la)

HyTS (la)

SEURASIIRROT
Sisäkaudelle 2021-2022 voi tehdä varsinaisia edustusmuutoksia ja yhden kauden kestäviä
sarjaedustusmuutoksia 15.9.2021 asti. Seurasiirtoilmoitukset tehdään täältä.
SISÄKAUDEN SARJATENNIS 2021-2022
Sisäkaudella 2021-2022 sarjatennis alkaa 1.11.2021 ja päättyy 2-5.divisioonien osalta 10.4.2021.
Nousukarsinnat pelataan 22.-24.4.2021.
Ilmoittautumiset sisäkaudelle tehdään 15.9.2021 mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu seuran
sarjatennismanagerin toimesta TennisÄssässä. Aiemmin mukana olleet joukkueet ovat
automaattisesti mukana joukkuelistalla, mutta seuran sarjatennismanagerin täytyy käydä
vahvistamassa joukkueiden osallistuminen ja lisäämässä joukkueille kapteenit. Mikäli seuralta
osallistuu uusi joukkue sisäkaudelle, uuden joukkueen voi myös lisätä joukkuelistaan. Lisätietoa
täältä.

TUOMARIKOULUTUKSET
Tuomarikoulutuksia on tulossa seuraavasti:
1-tason koulutus
TEHO Sport Tennisliiga -kauden kynnyksellä järjestetään tuomareille koulutus- ja infotilaisuus
torstaina 14.10. klo 18.00 etäyhteyksin. Koulutus on veloitukseton, kouluttajana toimii Harri
Louhos. Ilmoittautuminen: toimisto@tennis.fi.
Jatkokoulutus
Luokkamestaruussarjan osakilpailun yhteydessä Helsingin Myllypurossa lauantaina 9.10. klo
10.00-16.00. Osallistujat toimivat kilpailussa tuomarina ja saavat tästä palautteen ja kehitysvinkit.
Mukaan mahtuu 8 tuomaria ja koulutus on ilmainen. Kouluttajana toimii Harri Louhos.
Ilmoittautuminen: toimisto@tennis.fi.
TASOLUETTELO
Seuraava tasoluettelo julkaistaan syyskuun puolivälissä. Laskennassa otetaan huomioon
pistekertymät elokuun 2021 loppuun asti.
KISAHAKU 2022
Vuoden 2022 kansallisten kilpailuiden hakeminen tapahtuu TennisÄssän kautta 5.-15.10.
Lähetämme aiheesta vielä tarkempaa tietoa ohjeistusta myöhempänä, mutta nyt on jo hyvä hetki
alkaa miettiä omaa kalenteria yhteistyössä alueen muiden seurojen kanssa.
Olemme saaneet paljon positiivista palautetta seuraavista peliformaateista: useamman ottelun
takuu (kaavio molempiin suuntiin, lohkot), päiväkisat Fast4-systeemilla sekä puolen päivän
kilpailut. Yhteenvetona on, että pelaajat hakeutuvat turnauksiin, joissa on luvassa useampia
otteluita sekä päiväkilpailut ovat pitäneet suosiotaan – tosin perheet ja kaveriporukat suosivat
edelleen kansallisia läpi viikonlopun kestäviä kilpailuja.
KISAHAKUSIVUSTO
Onko joskus tuntunut ettet meinaa löytää sinulle sopivia kilpailuja? Olemme luoneet kisahaun
toiveiden pohjalta helpottamaan pelaajien arkea. Tutustu eri vaihtoehtoihin ja peli-iloa!
Tutustu kisahakusivustoon täältä.

