SM-KILPAILUMÄÄRÄYKSET
Päivitetty 14.5.2020

KILPAILULUPA
● Kilpailunjärjestäjänävoi toimia Suomen Padelliiton alaisuuteen kuuluva jäsenseura tai padeljaosto
● Seuran/jaoston tulee anoa SM-kisojen järjestämisoikeutta Suomen padelliitolta (sisä-SM ennen

kalenterivuoden loppua ja ulko-SM toukokuun loppuun mennessä)
● Osallistumisoikeus on pelaajalla, joka on suomalainen
● Osallistumisoikeus on pelaajalla, joka kuuluu joko Suomen Padelliiton alaiseen
jäsenseuraan/padeljaostoon tai kansainvälisen padelliiton (FIP) jäsenseuraan
● Pelaajalla pitääolla voimassa oleva Padelliiton kilpailulisenssi
SM-KILPAILUT
● Sisä- ja ulko SM-kilpailut järjestetään seuraavissa sarjoissa:
o Miehet, avoin sarja
o Naiset, avoin sarja
o Sekanelinpeli, avoin sarja
o Miehet +45
o Miehet +55
o Naiset +45
Seniorisarjoissa molemman peliparin pelaajan on oltava tai täytettäväkyseisen ikäluokan vaatima ikä
kilpailuvuonna.
SM-KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISEN EDELLYTYKSET
Vaadittavasta kenttien lukumäärästäkonsultoidaan Padelliiton kanssa
Sopivasta osallistujamäärästäkonsultoidaan Padelliiton kanssa
Vaadittavasta sisäpelikentän korkeudesta konsultoidaan Padelliiton kanssa
Ulkokilpailuissa pitää olla varasuunnitelma sateen varalle (ts. sisä- tai katetut kentät käytettävissä).
Lupaus tästä vaaditaan jo kilpailuanomuksessa
● Vaatimukset suorituspaikoille:
o WC ja vesipiste tulee löytyä kenttien välittömästä läheisyydestä ja olla käytettävissä koko
kisojen ajan.
●
●
●
●

PALLOT
● Kilpailuissa pitää pelata Padelliiton virallisen yhteistyökumppanin Headin palloilla
o

Lisätiedot: office@padel.fi

PALKINNOT
● Suomen Padelliitto toimittaa palkintolaatat/mitalit/pokaalit suomenmestaruusturnaukseen. Muu

palkitseminen on järjestäjän päätettävissä.
● Muissa kilpailuissa tulee jakaa palkinnot erikseen sovittavan periaatteen mukaisesti. Kts.

tennisliiton määräykset

KISAKAAVIOT, AIKATAULUT JA TULOKSET
● Kisakaaviot, aikataulut ja tulokset on julkaistava Rankedin-palvelussa
● Kilpailun kaavioiden ja aikataulujen tulee olla toimitettuna Suomen Padelliittoon sähköpostilla

(office@padel.fi) viimeistään arvontoja seuraavana arkipäivänä
● Tulosten tulee olla toimitettuna Suomen Padelliittoon sähköpostilla (office@padel.fi) viimeistään
kilpailuja seuraavana arkipäivänä
● Kilpailunjohtajan tulee tehdäraportti Suomen Padelliiittoon, jos kilpailussa tapahtuu vakavia
käytösrikkeitätai jos Padelliitto sitäerikseen pyytää. Kilpailunjohtaja on velvollinen antamaan
pyydettäessäPadelliitolle tietoja kilpailuun liittyen (mm. ilmoittautuneet pelaajat, vetäytymiset,
käytösongelmat).
KILPAILUJEN JOHTO JA TOIMITSIJAT
● Kilpailunjärjestäjän tulee nimetäkilpailunjohtaja ja tarvittaessa yksi tai useampi sijainen
● Kilpailunjohtaja vastaa siitä, ettäkilpailu suunnitellaan ja toteutetaan Suomen Padelliiton
●
●
●

●
●
●
●

kilpailumääräysten ja -ohjeiden mukaisesti
Kilpailunjohtajan tai hänen sijaisensa tulee olla paikalla koko ajan kilpailun aikana, ja hän vastaa
siitä, ettäkilpailu hoidetaan oikealla ja puolueettomalla tavalla.
Mikäli nimetty kilpailunjohtaja osallistuu omaan kansalliseen kilpailuun, tulee hänen otteluidensa
ajan paikalla olla joku toinen nimetty kilpailunjohtaja tai kilpailun valvoja
Kilpailunjohtaja päättääotteluiden keskeytyksistä(esim. huonon sään tai pimeyden takia) ja
otteluiden siirtämisestätoiselle kentälle tai toiselle alustalle, jos se on kilpailun läpiviemisen
kannalta välttämätöntä
Kilpailunjohtaja tekee karsintojen ja pääsarjojen sijoitukset ja arvonnat
Kilpailunjohtaja tekee otteluaikataulut mahdollisimman tasapuolisesti kaikkien pelaajien kannalta
ja turnauksen toiveet huomioiden
Kilpailunjohtaja tekee virallisen päivityksen kilpailussa käytettävään tulosohjelmaan ja vastaa siitä,
ettäkaikki tulokset kirjataan oikein
Kilpailunjohtaja tekee raportin Suomen Padelliitolle ja vastaa siitä, ettäottelukohtaisesti tulee
raportit otteluista

PELAAMINEN ILMAN TUOMARIA
● Pelaajien on yhteistyössäpyrittävämahdollisimman oikeisiin tuomioihin
● Pelien ja erien merkkipallo on oltava näkyvilläjokaisella kentälläja näitäon pelaajien siirrettävä

pelitilanteen mukaan puolenvaihtojen yhteydessä
● Kilpailunjohtaja voi tilanteen nähdessään puuttua pelaajien tuomioihin, jos nämäeivät noudata
oikeita tuomioita
● Kilpailunjohtaja ei voi tehdäpäätöstäkolmannen osapuolen (esim. katsojan, valmentajan tai
vanhemman) näkemyksen mukaan
KILPAILUKUTSU

● Kilpailun järjestäjän on viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen kilpailua julkaistava kilpailukutsu
ILMOITTAUTUMINEN, OSALLISTUMISMAKSU JA KILPAILUN PELAAMINEN
● Kilpailuihin ilmoittaudutaan Rankedin-palvelussa
● Kilpailun järjestäjän tulee asettaa määräaika, johon mennessäilmoittautuminen on tehtävä

● Jos kilpailukutsussa ei ole rajoitettu osallistujamäärää, tulee järjestäjän ottaa kaikki määräaikaan
●

●
●
●

●

mennessäilmoittautuneet mukaan kilpailuun
Jos osallistujamääräärajoitetaan, kilpailunjärjestäjän tulee ilmoittaa kilpailukutsussa, millä
perusteella rajoittaminen tehdään (ranking vai ilmoittautumisjärjestys) sekä
maksimiosallistujamäärä
- FPT-osakilpailuissa osallistumisoikeus määräytyy aina rankingin mukaan
Ne pelaajat, jotka eivät mahdu mukaan kilpailuun, jäävät varasijalle, ja he voivat päästämukaan
kilpailuun luopuneiden pelaajien tilalle kuten myöhemmin määrätään
Kilpailunjärjestäjän ei tarvitse ottaa kilpailuun mukaan pelaajaa, jolla maksu on suorittamatta
Ilmoittautumisen voi perua ennen arvontaa. Tällöin osallistumismaksu palautetaan. Jos pelaaja
vetäytyy arvonnan jälkeen, kuitenkin 24 tuntia ennen kyseisen luokan alkua, palautetaan
kilpailumaksu lääkärin- tai terveydenhoitajan todistusta vastaan mikäli todistus on
kilpailunjohtajalla neljän vuorokauden kuluessa luokan alkamisesta. Kilpailunjohtaja voi palauttaa
maksun myös muun painavan syyn vuoksi
Mikäli pari joutuu antamaan wo:n tai rtd:n ottelussa, voi terve pelaaja jatkaa kilpailua muissa
luokissa ilman rajoitteita

ARVONTA
● Kilpailukutsussa on mainittava, mikäli käytetään muuta kuin tavanomaista sijoitusarvontaa tai

rajoitetaan osanottajamäärää
● Suomen Padelliitto antaa ohjeita sijoitettavien pelaajien määrästäja sallituista arvontamalleista,

joita ovat mm. 1) sijoitusarvonta, 2) pääsarja ja karsinta, 3) lohkot
● Arvonta suoritetaan etukäteen ilmoitettuna ajankohtana, ja se on avoin tilaisuus
● Sen jälkeen, kun arvonta on suoritettu, arvontaa ei saa peruuttaa eikäsuorittaa uutta arvontaa,
ellei joku näiden sääntöjen kohta nimenomaisesti kehota tai anna lupaa arpoa uudelleen
SIJOITTAMINEN

● Kilpailunjohto valitsee sijoitettavat parit sekäpääsarjaan ettäkarsintaan oikeutetut parit käyttäen
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

voimassa olevaa Padelliiton rankingia
Sijoitettavien pelaajien määräriippuu luokan/kaavion osanottajamäärästä
Sijoittaessa lasketaan molempien pelaajien ranking-pisteet yhteen. Siitäsaadaan parin taso, jonka
mukaan parit sijoitetaan paremmuusjärjestykseen
Padelissa ei noudateta seurahajontaa
Kilpailunjärjestäjävoi tarjota pääsarjaan yhden villin kortin per kilpailuluokka 16 pelaajan (tai alle)
kaaviossa ja kaksi villiä korttia per kilpailuluokka 32 pelaajan kaaviossa
Villin kortin saanut pari voidaan sijoittaa pääsarjassa
Villit kortit myönnetään ensisijaisesti kilpailunäyttöjen perusteella
Villien korttien hakemukset käsittelee ja myöntääviime kädessäSuomen Padelliitto
Jos kaavioon jäätyhjiäpaikkoja, annetaan ne ensin sijoitetulle pareille paremmuusjärjestyksessä.
Jos vapaita paikkoja on enemmän kuin sijoitettuja pareja, arvotaan loput tasaisesti eri puolille
kaaviota. Tyhjän paikan kohdalle kaaviossa voidaan merkitäbye
Lohkoissa pelattaessa sijoitetaan jokaiseen lohkoon yksi pari
Seuraavassa on esitetty suositeltavat määrät sekäsuluissa vähimmäismäärät (jos vähemmän kuin
suositeltu määrä) ja erikoistapauksissa käytettävät maksimimäärät

Pareja
4-7
8-11
12-15
16-23
24-31
32-47

Sijoitettavia
2
2 (max. 4)
4 (min. 2)
4 (max. 8)
8 (min. 4)
8 (max. 16)

Sijoitettavien paikat cup-kaaviossa
Sijoitettu pelaaja

Sijoitetun rivinumero erikokoisissa kaavioissa:

Kaavio 4

Kaavio 8

Kaavio 16

1.

1 1

1

1

1

2.

4 8

16

32

64

3. ja 4.

- -

5/12

9/24

17/48

Kaavio 32

Kaavio 64

(sijoitetut 3. ja 4. arvotaan ylhäältäalaspäin ko. riveille)
5. 6. 7. 8.

-

-

-

8/16/17/25

16/32/33/49

(sijoitetut 5. - 8. arvotaan ylhäältäalaspäin ko. riveille)
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

-

-

(sijoitetut 9. - 16. arvotaan ylhäältäalaspäin ko. riveille)

-

8/9/24/25/
40/41/56/57

Pääsarja ja karsinta
● Kilpailuluokka voidaan jakaa pääsarjaan ja karsintaan. Tällöin osa pareista pääsee suoraan

pääsarjaan ja loput karsivat pääsarjaan jätettävistävapaista paikoista
● Kilpailunjärjestäjän on kilpailukutsussa mainittava, mikäli pelataan pääsarja ja karsinta
● Pääsarjaan karsineet parit arvotaan pääsarjan kaavioon viimeisen karsintaottelun jälkeen
● Suoraan pääsarjaan pääsevät parit on valittava samoin perustein kuin sijoitettavat pelaajat
Lohkoja koskevia erityismääräyksiä
Lohkoja voidaan käyttääaina, vaikka siitäei olisi kilpailukutsussa mainintaa
Lohkoja voidaan käyttääjoko alkuvaiheessa, jolloin pelataan sijoitusottelut, tai sellaisenaan
Kussakin käytettävässälohkossa tulee olla vähintään kolme paria
Jos luokassa on useampia lohkoja, voivat ne olla erikokoisia, mutta kokoja määritettäessätulee
pyrkiämahdollisimman tasaiseen jakaumaa
● Jos samassa luokassa on useita lohkoja, tulee kilpailunjärjestäjän ilmoittaa ennen luokan alkamista,
pelataanko sijoitusotteluita ja miten ne pelataan
●
●
●
●

● Mikäli pari antaa lohkossa WO:n säilyvät pelatun/pelattujen otteluiden pisteet pelaajatiedoissa

mutta lohkon paremmuutta määriteltäessäei kyseisen parin mitään otteluita otetaan huomioon
● Lohkot voidaan arpoa uudelleen, mikäli ennen luokan alkua kyseisestäluokasta vetäytyy pareja
siten, ettäjohonkin lohkoon jäävain kaksi paria
● Mikäli kaaviossa järjestäjän tai Padelliiton toiminnasta johtuva virhe, on ko. kaavio arvottava
uudelleen. Jos virhe voidaan korjata muulla tavoin siten, ettäsiitäei aiheudu kohtuutonta haittaa
sarjan pareille, ei kaaviota tarvitse arpoa uudelleen. Sen jälkeen, kun luokan ensimmäinen ottelu on
pelattu, ei kaaviota voida enääarpoa uudelleen. Tällöin virheellinen kaavio jäävoimaan
KILPAILUSTA LUOPUNEEN PARIN TILALLE UUSI PARI PELAAMINEN
● Kilpailunjohtaja päättääotetaanko luopuneen parin tilalle uusi pari
● Jos luopuneen parin tilalle otetaan uusi pari, tulee se tehdäennen kuin yhtään ottelua luokassa on

aloitettu
● Jos parista luopuu vain toinen pelaaja, voi jäljelle jäänyt pelaaja ottaa itselleen uuden parin ennen,

kun luokassa on pelattu yhtään ottelu
● Jos jäljelle jäänyt pelaaja ei ota uutta paria, voidaan tilalle ottaa kokonaan uusi pari
● jos vain toinen pelaaja parista luopuu, tilalle ei voida ottaa pelaajaa, joka tekisi parista sijoitetun,

ellei pari alun perin ole sijoitettu. Parin sijoitus ei saa kuitenkaan uuden pelaajan tulon myötä
parantua
Valmius pelaamiseen ja tauko otteluiden välissä
● Ilmoitetut alkamisajat ovat arvioita, ja pelaajan tulee olla valmis pelaamaan 15 minuuttia ennen
otteluohjelmassa ilmoitettua otteluaikaa
● Ottelun ensimmäinen piste on aloitettava 5 minuuttia sen jälkeen, kun ottelu on määrätty kentälle
● Jos toinen pelaaja ei ole tällöin valmis aloittamaan ottelua, voi kilpailunjohtaja tuomita hänet
luovuttaneeksi.
● Pari on oikeutettu 60 minuutin taukoon, mikäli silläon kaksi ottelua samassa luokassa peräkkäin.
Jos saman luokan ottelut ovat lyhennettyjätai kaksi ottelua on peräkkäin eri luokissa, on parilla
oikeus 30 minuutin taukoon. Pari voi siis vaatia 60 minuutin tauon mikäli kyseessäon kaksi saman
luokan ottelua ja ne eivät ole lyhennettyjä. Kaikissa muissa tapauksissa tauko on 30 minuuttia.
RANGAISTUSMÄÄRÄYKSET
Käytösrikkeiden pisterangaistusasteikko on seuraava: ensimmäinen rike varoitus, toinen rike piste
vastustajalle (pisteen menetys), kolmas rike peli vastustajalle (pelin menetys), neljäs rike ottelu
vastustajalle (ottelun menetys, ottelurangaistus) Jos rike on erityisen vakava (esim. väkivalta toimitsijoita
tai vastustajaa kohtaan), ottelun menetys voidaan tuomita yhdestäainoastakin rikkeestä. Nelinpelissä
pisterangaistus annetaan nelinpeliparille eikäyksittäiselle pelaajalle

● Pisterangaistukset tuomitsee kilpailunjohtaja
AIKATAULUT
● Kaaviot ja otteluajat on nähtävilläosoitteessa www.padel.fi/kisakalenteri arvontaa seuraavana

arkipäivänä. Aikataulujen tarkka julkaisemisajankohta ilmoitetaan kilpailukutsussa.
● Kutsussa mainitun ilmoittautumisajan tulee päaẗ tyävähintään seitsemän päivääennen

ensimmäistäpelipäivää
● Järjestäjämaksaa Suomen Padelliiton kilpailujärjestämismaksun, joka sisältääkutsun julkaisemisen

● Kilpailukaaviot on julkaistava Suomen Padelliiton hyväksymälläverkkosivulla (ilmoitettava

kilpailuanomuksessa)
PELISYSTEEMI
● Pääsarja pelataan kaaviona
● Pääsarja pelataan täyspitkinäpeleinä
● Jos muissa otteluissa mahdollinen kolmas eräpelataan super tie-breakkina 10 pisteeseen, tulee
siitäilmoittaa kilpailukutsussa
DOPING
Doping on kielletty. Suomen Padelliitto ja sen jäsenseurat sekäseurojen/joukkueiden jäsenet ovat
sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön sekä
Euroopan neuvoston dopingvastaisen yleissopimuksen sekäSuomen allekirjoittamien muiden
kansainvälisten sopimusten mukaisiin sääntöihin. Dopingrikkomusten seuraamusten määräämisessä
noudatetaan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstön sekäSuomen allekirjoittamien muiden
kansainvälisten sopimusten mukaisia säännöksiä. Seuraamuksena (rangaistuksena) dopingrikkomuksesta
voidaan määrätämm.:
● kilpailutuloksen mitätöinti
● urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
● urheilun toimintakielto ja kirjallinen varoitus
Suomen Padelliitto toimii yhteistyössäSuomen Antidopingtoimikunnan kanssa. Suomen Padelliitolta on
pyydettäessäsaatavissa tarkemmat tiedot kielletyistäaineista ja dopingiin liittyvistäasioista. Suomen
Antidopingtoimikunnalla on oikeus testata pelaajia kaikissa Suomen Padelliiton alaisissa kilpailuissa.

