
Seuran edustaminen ja seuraedustuksen muutokset 1.3 

o FPT- ym. kansallisissa kisoissa kerätään henkilökohtaisia rankingpisteitä, joten niissä edustetaan emoseuraa. 
o Seurasarja -kisoihin ilmoittaudutaan seurajoukkueina, joten niiden osalta noudatetaan seuraedustussääntöjä. 
o Lisenssikausi on 1.1.-31.12. Lisenssi ostetaan emoseuraan eli siihen, johon pelaaja kuuluu 1.9. 
o Seurasarjakausi on 1.9.-31.8. Pysyvät seurasiirrot, yhden seurasarjakauden mittaiset seuraedustuksen muutokset, 
junioreiden ja senioreiden kaksoisedustukset tehdään 20.8. mennessä. 
  

1.Seuraan kuuluminen 
Pelaajalla on oikeus kuulua useaan eri seuraan mutta Seurasarja -kaudella (1.9.-31.8.) hän voi edustaa vain yhtä 

seuraa, poikkeuksena nuorten ja senioreiden kaksoisedustukset eri ikäluokissa. 

2.Edustusoikeuden määräytyminen 
Pelaajan edustusoikeus määräytyy siihen seuraan, johon hän (ensimmäisen kerran) ostaa lisenssin.  

3.Seurasiirto ja edustusoikeuden muutos  
Pysyvät seurasiirrot, yhden kauden mittaiset seuraedustuksen muutokset sekä junioreiden ja senioreiden 
kaksoisedustukset tehdään liiton nettisivulla osoitteessa www.padel.fi/seuroille/#seuraedustuksenmuutokset   
viimeistään 15.8. klo 24.00. Muutosilmoitus käsitellään vasta kun myös muutosmaksu on suoritettu. 
 
Seuraedustuksen muutosmaksu määräytyy pelaajan siirtohetken rankingin mukaan. 
Ranking 1-15, maksu 100 € / ranking 16-50, maksu 30 € 
Maksu suoritetaan liiton tilille: FI66 1025 3000 2591 87 
 
3.1.Seuraedustuksen muutos sarjakauden vaihtuessa  

Pelaajan tulee aina ilmoittaa vanhalle seuralle muutosaikeistaan. 

Pelaajan edustusoikeus ei siirry automaattisesti uuden lisenssin oston yhteydessä tai hänen siirtyessään seurasta 

toiseen vaan siirrosta on aina tehtävä kirjallinen edustuksen muutos liittoon. 

Pelaaja saa edustaa uutta seuraa, kun hänen siirtomaksunsa on suoritettu, kaikki jäsen- ja pelaajavelvoitteet 

edelliseen seuraan hoidettu ja seuraedustuksen muutos liitossa hyväksytty. 

3.2.Seuraedustuksen muutos sarjakauden aikana  

Kesken sarjakauden pelaajan edustusoikeus uuteen seuraan voidaan vahvistaa seuraavissa tapauksissa: 

1.Pelaaja on luokittelematon pelaaja (ei ranking -pisteitä), eikä hänellä ole jäsen- tai pelaajavelvoitteita vanhaan 

seuraansa. 

2.Liiga-/1-divarissa pelaava pelaaja siirtyy vähintään kolmeksi kuukaudeksi tai pysyvästi toiselle paikkakunnalle ja 

vastaavasti 2-divarissa tai sitä alemmissa sarjoissa pelaava pelaaja siirtyy vähintään kuukaudeksi tai pysyvästi toiselle 

paikkakunnalle. 

Poikkeus:  

Pelaajan, joka siirtyy sarjakauden aikana toiselle paikkakunnalle, on Seurasarjassa sekä nuorten ja senioreiden 

sarjapadel -sarjoissa pelattava sarja loppuun vanhassa seurassaan, mikäli ko. sarjoissa on useita lohkoja ja sarjan 

päätteeksi pelataan pudotuspelit.  

Erityisen painavista syistä pelaaja voi kirjallisesti perustellen hakea tähän sääntöön muutosta liitosta. 

3.Pelaajan vanha seura lopettaa toimintansa 

4.Edustaminen seuran eri joukkueissa 
Mikäli seuralla on samassa sarjassa, samalla sarjatasolla kaksi eri tasoista joukkuetta, pelaaja ei voi siirtyä kesken 

kauden paremmasta joukkueesta heikommin menestyneeseen joukkueeseen (parantaakseen esim. sen sijoitusta 

liiton sarjoissa) ilman kirjallista perustelua ja liiton hyväksyntää. 

5.Nuorten ja senioreiden kaksoisedustukset 
Nuorten (U18 ja nuoremmat) ja senioreiden (N40/M45 ja vanhemmat) eri ikäluokkien sarjapadel -sarjoissa, pelaaja 

voi eri ikäluokissa edustaa ns. kaksoisedustuksella eri seuroja, mutta virallinen edustusseura on aina se seura, johon 

lisenssi on ostettu. 
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