SUOMEN PADELLIITTO
Ohjeistus kilpailuhakuun kevätkaudelle 2021
Suomen Padelliitto hakee kilpailujärjestäjiä kevätkauden 2021 liiton alaisiin kilpailuihin.
Kilpailujärjestäjän tulee olla liiton alainen jäsenseura. Hakemukset tulee lähettää liittoon
30.11.2020 mennessä.

LIITON ALAISET KILPAILUMUODOT 2021
Finnish Padel tour (FPT)
1) FPT# Open (8 kpl /vuosi)
2) FPT Masters ja FPT Finaali (rankingpisteiden kerroin 1,25) (yhteensä 2 kpl /vuosi)
3) SM-kilpailut (rankingpisteiden kerroin 1,5) (2 kpl /vuosi)
Kansalliset kilpailut
- Naiset B, Naiset C ja Naiset D (ND sarjaan ei vaadita liiton kilpailulisenssiä)
- Miehet B, Miehet C ja Miehet D (MD sarjaan ei vaadita liiton kilpailulisenssiä)
Kansallisten sarjojen rankingpisteet muodostuvat omilla kertoimilla, jotka
tarkennetaan liiton kilpailumääräysten päivityksen yhteydessä (astuvat voimaan
1.1.2021 alkaen)
Seniorikilpailut:
- Naiset 40, Naiset 50, Naiset 55
- Miehet 45, Miehet 50 ja Miehet 55
seniorisarjojen rankingpisteet muodostuvat omilla kertoimilla, jotka tarkennetaan liiton
kilpailumääräysten päivitysten yhteydessä (astuvat voimaan 1.1.2021)
Juniorikilpailut
- juniorikilpailujen ikäluokat määritellään kilpailukohtaisesti
Seurajoukkueiden SM
Uutena kilpailumuotoja järjestetään seurajoukkueiden SM-kilpailut kesäkuussa 2021. Siitä
tiedotetaan tarkemmin myöhemmin ja niiden hakeminen tapahtuu erillishaulla kevään 2021
aikana.
KILPAILUAJANKOHDAT
Liiton kilpailut ajoittuvat viikonlopuille yksi, kaksi tai kolme päiväisinä (pe-su). Samana
viikonloppuna voidaan järjestää:
- 1 kpl FPT-kilpailuja
- 2 kpl B-luokan kilpailuja
- 1 kpl kunkin seniorisarjan kilpailuja
- 3 kpl C-luokan kilpailuja
- rajoittamaton määrä D-luokan kilpailuja
- rajoittamaton määrä juniorikilpailuja

KILPAILUKALENTERI
Suomen Padelliiton toimesta FPT-tason kilpailut on aikataulutettu hakulomakkeessa näkyviin
ajankohtiin. Niiden oheen voi hakea muitakin sarjoja. Muiden sarjojen kohdalla hakijat voivat
esittää aikataulutoiveita. Liitto sovittaa lopulliset aikataulut kilpailukalenteriin pyrkien
kilpailujen ja sarjojen tasaiseen aikataulutukseen. Tarvittaessa aikatauluja sovitellaan
yhteistyössä järjestäjien kanssa.

KILPAILUMÄÄRÄYKSET
Suomen Padelliiton kilpailumääräyksiä päivitetään pääsääntöisesti kalenterivuoden
vaihtuessa. Vähäisempiä päivityksiä saatetaan tehdä myös puolessa välissä kilpailuvuotta.
Kilpailujärjestäjät sitoutuvat noudattamaan voimassa olevia Suomen Padelliiton
kilpailumääräyksiä. Seuraavat päivitykset kilpailumääräyksiin astuvat voimaan 1.1.2021.
Mikäli uusissa kilpailumääräyksissä ilmenee käynnissä olevan hakuajan jälkeen sellaista,
mihin kilpailujärjestäjä ei sitoudu, neuvotellaan asiasta liiton kanssa.
KILPAILUMAKSUT
Suomen Padelliiton alaisten kilpailujen järjestämisestä liitto perii kilpailumaksun. Vuonna
2020 kilpailumaksut ovat SM-kilpailut 500€ ja muut kilpailut 200€.
LIITON YHTEISTYÖKUMPPANIT
Suomen Padelliitolla tulee ensi vuonna olemaan joitakin yhteistyökumppaneita, joille tulee
varata näkyvyyttä kilpailujen yhteydessä (esim. liiton stand -tyylisesti). Liitto toimittaa
materiaalit ja kilpailujärjestäjät velvoitetaan laittamaan ne esille. Lisäksi suurempiin
tapahtumiin liitto saattaa tuoda katsojiksi yhteiskumppaneitaan ja heille suunnitellaan
yhdessä kilpailujärjestäjän kanssa mukava tapahtuma.
HAKULOMAKE KILPAILUJÄRJESTÄJÄKSI
Suomen Padelliton alaisia kilpailuja haetaan järjestettäväksi erillisellä hakulomakkeella.
Lomakkeelle tulee merkitä ne kilpailut ja luokat, joita haetaan järjestettäväksi. Lomakkeella
voi hakea myös useampia kilpailuja.
KILPAILUJEN MYÖNTÄMINEN
Suomen Padelliitto päättää liiton alaisten kilpailujen myöntämisestä. Päätöksissä
huomioidaan muun muassa alueellisuus, tasapuolisuus järjestäjien kesken,
kilpailuolosuhteet sekä muut mahdolliset tekijät.

