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1 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.  

 

2 Sarjapadelkausi 
 

Sarjapadelkausi on 1.9.2021-30.6.2022. 
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3 Seurajoukkueet 
 

Osallistumisoikeus sarjapadeliin on Suomen Padelliiton jäsenseuroilla. Pelaajien kansalaisuutta ei 

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

sarjoissa. Pelaajan sukupuoli todennetaan henkilötunnuksen perusteella. 

Seuran tuli nimetä joukkueeseensa ennen sarjakauden alkua vähintään 8 pelaajaa, mutta 

joukkueita voi täydentää kesken kauden. (ks. alla ” 6 pelaajien seuraedustus ja edustusoikeuden 

muutos kesken kauden”).   

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

alla ” 5.2 Pelaajien nimeäminen otteluihin”).   

4 Sarjatasot 
 

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

kesällä 2021 pelatun seurajoukkueiden SM-kilpailun kahdeksan parasta joukkuetta. Divareita 

muodostettiin kaudelle 2021-2022 1 miesten- ja 1 naistendivari. 

 

4.1 Suomen Padelliiga 

Suomen 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: Liigan viimeiseksi jäänyt joukkue tippuu suoraan 
seuraavalla kilpailukaudella 1. divariin, toiseksi viimeinen karsii paikastaan. Divarin ensimmäisen 
edustuskelpoinen joukkue nousee suoraan Liigaan. Toiseksi paras edustus kelpoinen joukkue karsii 
noususta sarjan 7. sijoittunutta liigajoukkuetta vastaan. 
 
Suomen Padelliigaan voi osallistua ainoastaan yksi joukkue samasta seurasta. 
 

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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4.2 Divari 
Toiseksi korkein sarjataso on 1 divari. Kaudelle 21-22 miesten divareihin muodostettiin kaksi 7 

joukkueen lohkoa. Naisten divareihin osallistuu kaudella 21-22 joukkueita 7 seurasta.  

Divareista nouseminen toteutetaan samoin perustein kuin Suomen Padelliigan osalta mainittu. 

Divareista putoaminen ilmoitetaan myöhemmin, mahdollisen 2. divarin toteutuessa. 

Divarit toteutetaan 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 
 

4.3 2. Divari 
Kolmanneksi korkein sarjataso on 2. divari. 2 divaria ei vielä kilpailukauden 2021-2022 alkuun 

muodostettu, mutta mikäli uusilla seuroilla ilmenee syksyn aikana kiinnostusta osallistua mukaan 

sarjapadeliin, pyrimme mahdollistamaan tämän ja käynnistämään kakkosdivarin jo kevätkaudelle 

2022.  

Mahdollinen 2. divari toteutetaan samaan tyyliin kuin liiga ja 1. divarit, eli keskitettyinä 

sarjakierroksina viikonloppuisin. 

2. divarin toteutuessa, divisioonien sarjajakoa tarkastellaan uudelleen kauden 2021-2022 

päätteeksi. 

Seurojen ilmoittautumiset osoitteeseen: office@padel.fi 

 

5 Sarjaviikonloput 
Sarjaviikonloput pelataan pääsääntöisesti keskitettyinä sarjakierroksina, joissa pelataan useampi 

yksittäinen sarjaottelu.   

Sarjaviikonloppuja järjestetään kaksi viikonloppua syksyllä ja kaksi keväällä. Turnausviikonlopun 

aikana kukin seura kohtaa liigassa 2-4 muuta seuraa, samoin divareissa. Turnauksissa joukkueiden 

pelaavat kokoonpanot ilmoitetaan aina kilpailunjohtajalle 30min ennen seuraavan ottelun alkua ja 

välittömästi edellisen sarjaottelun päätyttyä. Otteluiden nimeämisessä tulee ilmetä pelaajien 

rankingpisteet.  

office@padel.fi
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Ennen otteluita pelaajien tulee esittää todistus kilpailunjärjestäjälle voimassa olevasta 

lisenssistään.  

5.1 Ottelut 
Sarjapadelissa 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 sarjaottelun pelit ovat peräkkäin – eivät 

samanaikaisesti. 

 

5.2 Pelaajien nimeäminen otteluihin 
Joukkueet nimeävät pelaajansa Padelliittoon / Rankedin:iin ennen kauden alkua vahvistaakseen 

joukkueensa sarjataulukkoa ja ottelutapahtumia varten. Joukkueeseen voi lisätä pelaajia kesken 

kauden. Ainoa rajoite pelaajien nimeämisessä on, että he ovat edustuskelpoisia.  

Ensimmäisen pelatun ottelun jälkeen pelaaja kiinnittyy kyseiseen joukkueeseen. Joukkueet voivat 

nimetä otteluihin seuransa pelaajia, jotka eivät ole pelanneet muissa seuroissa samalla kaudella 

(ks. alla ”edustusoikeuden muutos kesken kauden”).  

Yksittäiseen sarjaotteluun joukkue/seura voi muodostaa peliparit ensin vapaavalintaisesti. 

Parien muodostamisen jälkeen lasketaan yhteen parien rankingpisteet. 

Nimeämiset ilmoitetaan kilpailunjärjestäjälle 30 min. ennen päivän ensimmäisen ottelun alkua 

kilpailujenjohtajalle, ja välittömästi edellisen sarjaottelun päätyttyä. ”ks. otteluparit -liite1” 

 

5.3 Parien pelijärjestys 
Nimetyt pelaajat tullaan sarjaotteluissa määrittelemään ykkös-, kakkos- ja kolmospareiksi 

nimettyjen pelaajien ottelupäivien rankingpisteiden yhteispistemäärän mukaisesti. Joukkueen 

ykköspari kohtaa vastustajan ykkösparin, kakkospari vastaavasti kakkosparin jne. 

Yksittäisen sarjaottelun pelijärjestys määrittyy parien yhteenlaskettujen rankingpisteiden 

mukaisesti. Joukkueet ovat vastuussa pelipariensa oikeellisesta rankingjärjestyksestä. 

Mikäli pelaajilla ei ole ennestään rankingpisteitä, voi seura muodostaa parit haluamallaan tavalla 

ja päättää itse kyseisten parien järjestyksen.  

Vastaavasti, jos seuralla on käytössään ulkomaalainen pelaaja, liitto määrittelee pelaajan tason. 

"Ulkomaalaisen pelaajan edustusoikeus Padelliigassa tulee erikseen anoa liitolta, joka määrittelee 

pelaajalle rankingin" 

 

5.4 Ottelujärjestys 

Sarjaottelut pelataan seuraavassa järjestyksessä: 
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1. Kolmosparit 

2. Ykkösparit 

3. Kakkosparit 

Joukkueilla on yhteisessä ymmärryksessä mahdollisuus muuttaa pelijärjestystä 
pakottavasta syystä. 

6 Pelaajien seuraedustus ja edustusoikeudenmuutos kesken kauden 
 

Joukkueen pelaajien on kuuluttava sarjapadelissa edustamiinsa jäsenseuroihin ja heillä on oltava 
voimassa oleva Suomen Padelliiton kilpailulisenssi. Sarjapadelissa ei ole kauden 2021-2022 alussa 
jaossa rankingpisteitä, tämän johdosta pelaajat voivat kuulua myös liiton toiseen jäsenseuraan, 
jota pelaajat voivat edustaa myös muissa Suomen Padelliiton alaisissa rankingkisoissa.  
 
Mikäli kilpailulisenssi tai seurajäsenyys puuttuu yhdeltäkään joukkueen sarjaviikonloppuun 
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.  
 
Seuraedustukseen liittyviä pykäliä 
 
- 1§ Joukkueisiin voi nimetä pelaajia myös kesken kauden, mikäli pelaaja ei ole pelannut missään 

muussa joukkueessa saman sarjapadel-kauden aikana. 

- 2§ Pelaaja voi siirtyä saman seuran ylemmällä sarjatasolla pelaavaan joukkueeseen kesken 
kauden. 

- 3§ Samalla sarjatasolla pelaaja ei voi siirtyä saman seuran toiseen joukkueeseen. 
- 4 § Pelaaja voi tehdä seuraedustuksen muutoksen 31.12.2021 mennessä, eli kauden 

puolivälissä. 
- 5 § Pelaajan pitää sopia muutoksesta uuden ja vanhan seuran välillä. 

- 6 § Alemman sarjatason joukkueen pelaaja voi edustaa ylemmällä sarjatasolla pelaavaa saman 

seuran joukkuetta yhden otteluviikonlopun ajan ja palata tämän jälkeen vielä alemmalle 

sarjatasolle. Sama oikeus on myös toiseen suuntaan.  

- 7 § Ylemmästä joukkueesta voi mennä yhdeksi viikonlopuksi tuuraamaan seuran alempaa 

joukkuetta pois lukien Liigassa seuran 4 parasta rankingin omaavaa pelaajaa kyseisellä 

peliviikolla. 

- 8§ Naisen osallistuminen miesten sarjaan. Sama tuuraussääntö on voimassa kuin muutenkin 1- 

ja 2- joukkueiden välillä. Ensimmäisen pelatun ottelun jälkeen pelaaja kiinnittyy kyseiseen 

joukkueeseen. (ks. kohta 5.2) Nainen/tyttö ei voi kuitenkaan osallistua Padelliiton sarjapadelin 

miesten Padelliigan peleihin 

- 9§ Pelaajan vaihtaessa seuraa (edustusoikeuden muuttuessa), pelaaja koskettaa samat 
pelirajoitukset Liigan ja Divarin välillä, kuin saman seuran sisällä tapahtuessa (ks. yllä).  
 

Seuraedustuksissa hyödynnetään Suomen Padelliiton julkaisemia seurasiirtomääräyksiä  
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( https://padel.fi/wp-content/uploads/2021/08/Seuran-edustaminen-ja-seurasiirto-1.3-2.pdf )  

 
Siirtopyynnöt tehdään sähköisesti alla olevan linkin lomakkeen kautta: 
https://padel.fi/seuroille/#seuraedustuksenmuutokset 

 

7 Luovutukset 

Sarjaottelun muodostaa aina 3 yksittäistä ottelua. Kahdella parilla voi pelata sarjaottelun, mutta 

yhdelle parilla ei. Yksittäisen ottelun luovuttaminen merkitään aina vastustajan 6-0, 6-0 voitoksi.  

Mikäli joukkue ei saa sarjaotteluun vähintään kahta paria, niin joukkue suljetaan sarjasta, ja sen 

kaikki sarjaottelut kirjataan 0-3 tappioiksi. 

Mikäli joukkue luovuttaa runkosarjan aikana 3 yksittäistä ottelua, josta puuttuu pelipareja 

joukkueella ei ole mahdollisuutta play off-peleihin vaikka pisteet sinne edellyttäisi. 

Joukkue suljetaan sarjasta mikäli yksikin näistä toteutuu: 

- Useamman kuin neljän yksittäisen ottelun luovuttaminen. 
- Yhdenkin kokonaisen sarjaottelun luovuttaminen.  
- Epäurheilijamainen käyttäytyminen (raportoidaan liitolle, joka määrittää mahdollisen 
sanktion). 
 
Joukkueesta riippumattomat sarjapelien esteet käsitellään erikseen liitossa (esimerkiksi 

myöhästyminen itsestä riippumattomasta syystä). 

8 Sarjapadelin kilpailujohtajan tehtävät 
-Kilpailujärjestäjän nimeämän kilpailujohtajan yhteystietojen (puh.nro & lähetys) Padelliiton 

kilpailutoiminnasta vastaavalle henkilölle. (liittokoordinaattori Visa Korhonen, 

visa.korhonen@padel.fi) 

- Joukkueiden peliparien vastaanotto 30 minuuttia ennen päivän ensimmäistä sarjaottelua, ja 
välittömästi edellisen sarjaottelun päätyttyä. Joukkueet ovat vastuussa pelipariensa 
oikeellisesta rankingjärjestyksestä. (Otteluparit -liite1) 
-Pelaajien lisenssien tarkistaminen 

- Varmistaa pelaajajärjestys voimassa olevan ranking-pisteiden mukaisesti 

- Aikataulusta huolehtiminen; varmistaa pelaajien valmius ottelun alkamiseen ja pitää 
pallotteluajan 5 minuutissa. 
 

- Tulosten vastaanotto voittavan joukkueen kapteenilta 

- Epäselvissä tilanteissa joukkueiden kapteenien kanssa ristiriidan selvittäminen. 

- Tuloksista tiedottaminen eteenpäin liittoon. 

-”Otteluparit -liite 1” sekä ”Tuloskortin -liite2” tiedottaminen liitolle ja liittokoordinaattori Visa 

Korhoselle WhatsApp- tai tekstiviestillä puh. 0413142510.  
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-Tuloskortin tulee sisältää tulos sarjaottelusta sekä yksittäisistä peleistä pelaajineen.  

-Tulokset päivitetään Rankediniin sekä Suomen Padelliiton sosiaalisen median kanaviin vähintään 

kilpailupäivittäin. 

 

8.1 Muut tarkentavat kohdat 

Tarkennus sarjaotteluaikatauluihin: Otteluiden tulee alkaa klo 10-17 välisenä aikana. (18.-19.9. 

sarjaviikonloppu muodostaa valitettavan poikkeuksen tästä kiireellisen aikataulun vuoksi) 

- Playoffeihin / karsintapeleihin saa osallistua pelaaja, joka on pelannut vähintään yhden 

runkosarjaottelun kyseisessä joukkueessa.  

- Liigassa joukkueilla tulee olla yhtenäinen peliasu, vähintään pelipaita. Alemmilla sarjatasoilla 

tähän on myös vahva suositus. Asetus astuu voimaan joulukuun 2021 toisesta sarjaviikonlopusta 

alkaen. 

9 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.  

Osallistumismaksut laskutetaan kaikilta sarjaan ilmoittautuneilta joukkueilta. 

 

10 Sarjoihin ilmoittautuminen 

 

Seurojen ilmoittautuminen miesten ja/tai naisten sarjapadel sarjoihin kaudelle 2021-2022 päättyi 
ti 31.8.2021.  

Divarisarjoihin kaudelle 2021-2022 sai osallistua samasta seurasta useampi joukkue, mutta 
samassa sarjassa olevien joukkueiden välillä pelaajasiirtoja ei voi tehdä. (kts.kohta 
“seuraedustusmuutos kesken kauden”) 

Ilmoittautumisen yhteydessä seurat nimesivät myös edustusjoukkueidensa kokoonpanon ja 
edustuspelaajiensa ranking-pisteet. Tilanne ilmoittautumispäivänä. Yhteen joukkueeseen tuli 
nimetä minimissään 8 pelaajaa. Nimeämiselle ennen sarjakautta varmistettiin se, että joukkueilla 
on varmasti pelaajia riittävästä sarjakauden läpiviemiseksi, jotta mahdollisilta sarjaluovutus 
tapauksilta vältyttäisiin. 

Uusien joukkueiden sarjaan liittyminen (Lue kohta ”2.divari)   
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10.1 Kilpailu viikonloput 2021: 
18.-19.9.21 
11.-12.12.21 
 
Lisäksi vuonna 2022: 2 viikonloppua keväällä runkosarjaa ja 1 playoff-/karsintaviikonloppu. 
 
 

 

         


