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Yleistä 
Suomen Padelliitto järjestää jäsenseuroilleen seurojen välisen sarjapadelin kilpailukaudella 2021-

2022. Tavoitteena on, että seurat muodostaisivat jäsenistään joukkueet, jotka pelaisivat toisten 

seurojen joukkueita vastaan sarjamuotoisesti läpi kauden. Naiset ja miehet pelaavat omissa 

sarjoissaan. Sarjapadelissa ei lähtökohtaisesti jaeta ranking-pisteitä, ainakaan vielä ensimmäisen 

kisaviikonlopun(18.-19.9.21) osalta. Sarjapadelissa noudatetaan Suomen Padelliiton 

kilpailumääräyksiä sikäli, kun ne soveltuvat sarjapadelmuotoiseen malliin.  

 

Sarjapadelkausi 
 

Sarjapadelkausi on 1.9.2021-30.6.2022. 

 

Sarjatasot 
 

Sarjapadelia pelataan eri tasoilla. Korkein sarjataso on Padelliiga, jossa pelaa kaudella 2021-22 

kesällä 2021 pelatun joukkueSM-kilpailun kahdeksan parasta joukkuetta. Divareita muodostetaan 

mahdollisesti useampia joukkueiden lukumäärästä riippuen. 
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Padelliiga 

Padelliiga pelataan kaksinkertainen runkosarja, jossa kukin joukkue kohtaa toisensa kaksi kertaa 
kilpailukauden aikana. Kisaviikonloppuina yhdelle joukkueelle kertyy yhteensä 3-4 peliä.   

Tämän jälkeen pelataan runkosarjan neljän parhaan joukkueen kesken finaaliviikonloppu, jossa 
runkosarjan voittaja valitsee ensin välierävastustajan. Lisäksi runkosarjan menestyksen perusteella 
jaetaan paikkoja seurajoukkueiden EM-kisoihin.  
 
Liigasta putoaminen ja divarista nouseminen ilmoitetaan myöhemmin, kunhan divarijoukkueiden 
määrä on saatu selville. 
 

Tasapistetilanteissa edun ratkaisee:  

1. voitettujen ottelujen määrä 
2. keskinäisten ottelujen voittosuhde 
3. keskinäisten ottelujen eräsuhde 
4. keskinäisten ottelujen gamet 
5. runkosarjan eräsuhde 
6. runkosarjan gamet 
7. arpa 

 

 

Divari 
 
Toiseksi korkein sarjataso on 1 divari, kolmanneksi korkein 2 divari jne. niin usea sarjataso kuin 

joukkueita riittää. Kullakin sarjatasolla pelaa pääsääntöisesti kahdeksan joukkuetta. Divareista 

putoaminen ja divareista nouseminen ilmoitetaan myöhemmin, kunhan divarijoukkueiden määrä 

on saatu selville. Divari on tarkoitus toteuttaa samaan tyyliin kuin liiga, eli keskitettyinä 

sarjakierroksina viikonloppuisin. 

 

Mikäli joukkue ei ota vastaan ylemmän sarjatason paikkaa, sitä tarjotaan seuraavaksi sijoittuneelle 

joukkueelle. Karsintatilanteessa toimitaan samoin.  

Tasapistetilanteissa edun ratkaisee:  

1. voitettujen ottelujen määrä 
2. keskinäisten ottelujen voittosuhde 
3. keskinäisten ottelujen eräsuhde 
4. keskinäisten ottelujen gamet 
5. runkosarjan eräsuhde 
6. runkosarjan gamet 
7. arpa 
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Osaturnaukset 
Osaturnaukset pelataan pääsääntöisesti keskitettyinä sarjakierroksina, kaksi viikonloppua syksyllä 

ja kaksi keväällä. Turnausviikonlopun aikana kukin seura kohtaa liigassa 3 tai 4 muuta seuraa, 

divareissa pelien määrä riippuu ilmoittautuneiden joukkueiden määrästä. Turnauksissa 

joukkueiden pelaava kokoonpano ilmoitetaan aina kilpailunjohtajalle 30min ennen seuraavan 

ottelun alkua. Parit voi muodostaa vapaavalintaisesti, ilman rankingin mukaista määrittelyä. Sama 

pelaaja ei voi kuitenkaan pelata kuin yhden ottelun/kierros. 

Ottelut 

Sarjapadel pelataan kolme ottelua(ykkösten ottelu, kakkosten ottelu ja kolmosten ottelu.). 

Jokaisesta voitetusta ottelusta seura saa pisteen. Pisteet kertyvät runkosarjan sarjataulukkoon. 

Ottelut pelataan golden point-sääntöä käyttäen. Mahdollinen kolmas erä pelataan pitkänä tie 

breakinä (kymmeneen pisteeseen, kahden pisteen erolla). 

Ottelut pyritään pelaamaan siten, että kunkin ottelusarjan pelit ovat peräkkäin – eivät 

samanaikaisesti. 

 

Seurajoukkueet 
 

Osallistumisoikeus sarjapadeliin on  Suomen Padelliiton jäsenseuroilla. Pelaajien kansalaisuutta ei 

ole määritelty. Nainen voi osallistua myös miesten sarjaan, mutta miehet eivät voi pelata naisten 

sarjassa. Pelaajan sukupuoli todennetaan henkilötunnuksen perusteella. 

Seuran tulee nimetä joukkueeseensa ennen sarjakauden alkua vähintään 8 pelaajaa. Nimeäminen 

on tapahduttava nyt ensimmäisen sarjakauden alkaessa 31.8.2021 klo.24 mennessä. 

Sarjapadel-otteluihin kukin seura nimeää 3 peliparia. Kaikissa pareissa tulee olla eri pelaajat. 

Joukkueisiin voi nimetä pelaajia myös kesken kauden, mikäli pelaaja ei ole pelannut missään 

muussa joukkueessa saman sarjapadel-kauden aikana.  

 

Pelaajien seuraedustus 
 
HUOM! 
Syksyllä 2021 alkava sarjapadelkausi on ensimmäinen, joten noudatetaan seuraavia säännöksiä 

- pelaajan ensimmäiseksi sarjapadelseuraksi muodostuu se seura, johon hänet 
ensimmäistä kertaa ilmoitetaan. 

- pelaaja voi siirtyä saman seuran ylemmällä sarjatasolla pelaavaan joukkueeseen kesken 
kauden.  

- kahden ylemmällä sarjatasolla pelatun ottelun jälkeen pelaaja ei voi pelata alemmalla 
sarjatasolla. 

- samalla sarjatasolla pelaaja ei voi siirtyä seuran toiseen joukkueeseen. 
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Tulevina sarjakausina: 
Seuraedustuksissa hyödynnetään Suomen Padelliiton julkaisemia seurasiirtomääräyksiä  
( https://padel.fi/wp-content/uploads/2021/08/Seuran-edustaminen-ja-seurasiirto-1.3-2.pdf )  

 

Joukkueen pelaajan on kuuluttava edustamaansa jäsenseuraan ja hänellä on oltava voimassa oleva 
Suomen Padelliiton kilpailulisenssi. Mikäli kilpailulisenssi puuttuu yhdeltäkään osaturnauksiin 
osallistuvalta pelaajalta, voidaan joukkue tuomita edustuskelpaamattomaksi. Sama pätee myös 
mahdollisiin ranking-pisteisiin tulevaisuudessa, sama käytäntö voimassa myös yleisissä kilpailuissa 
SM/FPT ja A-C-tason kilpailuissa.  
 

 Siirtopyynnöt tehdään sähköisesti alla olevan linkin lomakkeen kautta: 
https://padel.fi/seuroille/#seuraedustuksenmuutokset 
 
Joukkueisiin voi nimetä pelaajia myös kesken kauden, mikäli pelaaja ei ole pelannut missään 

muussa joukkueessa saman sarjapadel-kauden aikana.  

 

Sarjamaksut 
 

Sarjapadelin  osallistumismaksu on  

- liigaan 300€/ joukkue /vuosi.  

- divariin 200€/ joukkue /vuosi 

Lisäksi joukkueet maksavat keskitetyn sarjakierroksen järjestämismaksun järjestävälle seuralle. 

Maksulla katetaan kenttävuokrat ja pelipallokulut.  

 

Sarjoihin ilmoittautuminen 

 

Liiga- sekä divarisarjoihin ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse Padelliiton toimiston 
osoitteeseen: office@padel.fi  

Divarisarjoihin voi osallistua samasta seurasta useampi joukkue, mutta samassa sarjassa olevien 
joukkueiden välillä pelaajasiirtoja ei voi tehdä. (kts.kohta “pelaajien seuraedustus”) 

Ilmoittautumisen yhteydessä seurat nimeävät myös edustusjoukkueidensa kokoonpanon ja 
edustuspelaajiensa ranking-pisteet. Tilanne ilmoittautumispäivänä. Yhteen joukkueeseen 
nimetään minimissään 8 pelaajaa. Kokoonpanoja ilmoittaessa pyydämme ilmoittamaan myös 
pelaajien sillä hetkellä olevat ranking-pisteet. 8 parhaan pelaajan ranking-pisteet vaikuttaa 
mahdollisiin tuleviin divarisarjatasoihin. 

Seurat ilmoittavat joukkueet miesten ja/tai naisten sarjoihin viim.ti 31.8. klo 24.00 mennessä. 
 

https://padel.fi/wp-content/uploads/2021/08/Seuran-edustaminen-ja-seurasiirto-1.3-2.pdf
https://padel.fi/seuroille/%23seuraedustuksenmuutokset
mailto:office@padel.fi
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Ilmoittautumisen yhteydessä järjestetään myös sarjapadelviikonloppujen kilpailupaikkahaku. 
Pyydämmekin seuroja ilmoittamaan heille sopivan kilpailuviikonlopun, jonka he voisivat järjestää. 
Kilpailujen järjestäjällä tulee olla minimissään 6 sisäkenttää käytössään tai kilpailupaikkakunnalla 
sopivien etäisyyksien päässä. Kilpailupaikkahaun ilmoittautumiset tehdään myös osoitteeseen: 
office@padel.fi  
 
Peliviikonloput : 
18.-19.9.21 
11.-12.12.21 
Lisäksi 2 viikonloppua keväällä runkosarjaa ja 1 playoff-/karsintaviikonloppu. 
 
 

Syksyn ottelupaikat ja  julkaistaan viim. pe 3.9.2021 

mailto:office@padel.fi

