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1. VIRALLISET KILPAILULUOKAT
Viralliset kilpailuluokat ovat:
SM-kilpailut
● Miehet avoin
● Naiset avoin
● Sekanelinpeli avoin
● Miehet 40+
● Miehet 45+
● Miehet 50+
● Miehet 55+
● Naiset 40+
● Naiset 45+
● Naiset 50+
● Naiset 55+
● Juniorit U12, U14, U16 ja U18
Sarjapadel
● Suomen Padelliiga
● 1. divisioona
● (2. divisioona)
● Senioreiden Sarjapadel
Finnish Padel Tour
● Miehet A-luokka
● Naiset A-luokka
Kansalliset kilpailut
● Miehet B-luokka
● Miehet C-luokka
● Miehet D-luokka
● Naiset B-luokka
● Naiset C-luokka
● Naiset D-luokka
● Miehet 40+
● Miehet 45+
● Miehet 50+
● Miehet 55+
● Naiset 40+
● Naiset 45+
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● Naiset 50+
● Naiset 55+
● Juniorit U12, U14, U16 ja U18

2. OSALLISTUMISOIKEUS
Osallistumisoikeus on pelaajalla, joka kuuluu joko Suomen Padelliiton alaiseen
jäsenseuraan/padeljaostoon, Euroopan padelliitto FEPA:n tai kansainvälisen padelliiton (FIP)
jäsenseuraan. Pelaajalla on oltava voimassa oleva Suomen Padelliiton kilpailulisenssi.
SM-kilpailuissa voi virallisen sijoituksen saada vain kun peliparin molemmat pelaajat ovat
Suomen kansalaisia.
Miehet:
●
●
●
●

SM avoin: kaikki
B-luokka: ranking-sijoitus 16. tai alempi
C-luokka: ranking-sijoitus 61. tai alempi
D-Luokka: ranking-sijoitus 161. tai alempi

Naiset:
● SM avoin: kaikki
● B-luokka: ranking-sijoitus 11. tai alempi
● C-luokka: ranking-sijoitus 31. tai alempi
● D-Luokka: ranking-sijoitus 81. tai alempi
Naisten pelaaminen miesten sarjoissa. Sukupuoli määräytyy henkilötunnuksen mukaan.
● A-luokan pelaaja voi osallistua miesten kansallisten kilpailujen B-luokkiin
● B-luokan pelaaja voi osallistua kansallisten kilpailujen miesten B- ja C-luokkiin.
Seniorisarjoissa pelaajien on oltava tai täytettävä kyseisen ikäluokan vaatima ikä
kilpailuvuonna.
Vuoden 2022 kilpailuissa myös D-sarjaan osallistuvilla pelaajilla tulee olla voimassa oleva
kilpailulisenssi ja pelaajan on kuuluttava johonkin Suomen Padelliiton jäsenseuraan.

3. KILPAILUN JÄRJESTÄMISOIKEUS
Kilpailun järjestäjänä voi toimia Suomen Padelliiton alaisuuteen kuuluva jäsenseura tai
yleisseuran padeljaosto. Kilpailun järjestäjä maksaa Suomen Padelliiton
kilpailunjärjestämismaksun. (Liite 4)
Jos kilpailua ei ole merkitty etukäteen kilpailukalenteriin, seuran/jaoston on haettava
kilpailujen järjestämisoikeutta Suomen Padelliitolta vähintään kaksi kuukautta ennen
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kilpailujen alkamista. D-luokan kilpailuja on mahdollista hakea vähintään kuukautta ennen
kilpailujen alkamista.

4. KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN
Kilpailut on pystyttävä toteuttamaan ilmoitetussa aikataulussa, kenttiä on oltava riittävästi
huomioiden järjestettävien luokkien määrä ja kilpailuihin varattu aika.
Ulkona järjestettävissä kilpailuissa on oltava varasuunnitelma sateen varalle, eli tarvittaessa
sisä- tai katetut kentät on oltava käytettävissä.
WC, vesipiste sekä pukuhuone ja suihkut on oltava kenttien välittömässä läheisyydessä ja
niiden on oltava käytettävissä koko kilpailujen ajan.
Kansallisissa kilpailuissa palkitsemisesta päättää järjestäjä. Suositeltavaa on myös, että
alakaavion voittajapari palkitaan. Suomen Padelliitto toimittaa palkintolaatat / mitalit /
pokaalit SM-kilpailuihin. FPT:n osalta liitto osallistuu raha- ja tuotepalkintoihin ja tästä
sovitaan aina erikseen osakilpailukohtaisesti.

SM-kilpailuiden ja FPT:n osalta lisävaatimukset:
● Vähimmäisosallistujamäärä FPT: miehet ja naiset 16 paria sekä alakaavio.
● Vähimmäisosallistujamäärä SM-kilpailut: 16 parin pääsarja, joista vähintään 12 suoraan
pääsarjaan (eli 4 paikkaa karsijoille). Karsinnoissa on vähintään 16 paria.
● Sisähallin vähimmäiskorkeuden on oltava 6 metriä ja uusien kenttien (1.1.2022-) osalta
suositus 8 metriä. Suomen Padelliitto voi tapauskohtaisesti myöntää kilpailut, vaikka
sisähallin korkeus olisi alle 8 metriä.
● Pääsarja pelataan FPT- ja avoimissa SM-kilpailuissa kaaviona ja täyspitkinä erinä.
● Suomen Padelliiton virallisilla yhteistyökumppaneilla on oltava mahdollisuus
näkyvyyteen kilpailuissa seuraavasti:
o Banderollit, roll-upit, beach flagit, standit, telineet yms.
o Digitaaliset näytöt
o Yhteistyökumppaneiden promootiot ja myyntipisteet
o Muu tarkempi ohjeistus liitteestä 2
● Suositukset:
○ Kentän ulkopuolelta pelaaminen

▪

▪

Jos kierroksen kaikki ottelut pelataan kentällä/kentillä, jossa turva-alue on
sääntöjen mukainen (2m x 4m x 3m), niin voidaan palloa pelata myös
kentän ulkopuolelta. Mikäli kenttiä useampi vierekkäin, kenttien väliin
varattava alue tulee olla 4 metriä.
Jos kentän turva-alue on sääntöjen mukaan riittävä (mutta muiden
turnauksessa käytettävien kenttien turva-alueet eivät ole), niin kyseisellä
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kentällä voidaan pelata kentän ulkopuolelta vasta siinä vaiheessa kun
kaikki turnauksen silloisissa vaiheissa olevat ottelut pystytään
toteuttamaan samoilla turva-aluesäännöillä.
o Välierien ja finaalien aloitusajat
▪ Sunnuntaina välierien aloitus aikaisintaan klo 10:00.
▪ Sunnuntaina finaalien aloitus klo 14:00-15:00.
o Otteluiden streamaaminen
▪ Live streamit vähintään finaaleissa. (FPT ohje erikseen liite 3)
o SM-kilpailuissa ruokailumahdollisuus.

5. PELIPALLOT
Katso liite 1.

6. KILPAILUNJOHTAJAN TEHTÄVÄT
Kilpailunjärjestäjän on nimettävä kilpailunjohtaja ja tarvittaessa hänelle yksi tai useampi
sijainen. Heistä jonkun on oltava paikalla koko kilpailujen ajan.
Kilpailunjärjestäjän nimeämällä kilpailunjohtajalla tulee olla suoritettuna Suomen
Padelliiton järjestämä kilpailunjohtajakoulutus vuoden 2022 alusta lähtien. Tämä kattaa
kaikki Padelliiton alaiset kilpailutapahtumat.
Kilpailunjohtaja
● vastaa, että kilpailu suunnitellaan ja toteutetaan Suomen Padelliiton kilpailumääräysten
ja -ohjeiden mukaisesti.
● vastaa, että kilpailu hoidetaan oikealla ja puolueettomalla tavalla.
● toimittaa arvontalinkin kilpailukutsun yhteydessä Suomen Padelliitolle; office@padel.fi
● tekee karsintojen ja pääsarjojen sijoitukset ja arvonnat.
● tekee otteluaikataulut mahdollisimman tasapuolisesti kaikkien pelaajien kannalta.
● tarkastaa osallistuvien pelaajien lisenssien voimassaolon
● huolehtii, että tulokset merkitään Rankedin -palveluun ja vastaa siitä, että kaikki tulokset
on kirjattu oikein.
● päättää otteluiden keskeytyksistä (esim. sateen tai pimeyden takia) ja otteluiden
siirtämisestä toiselle kentälle tai alustalle, jos toimenpiteet ovat kilpailun läpiviemisen
kannalta välttämättömiä.
● tekee raportin Suomen Padelliittoon, mikäli kilpailussa tapahtuu vakavia käytösrikkeitä
tai jos Suomen Padelliitto sitä erikseen pyytää.
● huolehtii, että kilpailutapahtuma suljetaan Rankedinissä viimeistään kilpailujen viimeisen
päivän iltana klo 22:00. Kts. kohta 10 KILPAILUN PÄÄTTÄMINEN
6.1 KILPAILUNJOHTAJAN OSALLISTUMINEN KILPAILUIHIN
Kilpailunjohtajan on mahdollista osallistua pelaajana tapahtumaan, jos hänelle on omien
pelien ajaksi nimetty varahenkilö. Tasapuolisuuden johdosta ja epäselvien tulkintojen
välttämiseksi, varahenkilön olisi hyvä olla sellainen, jolla ei suurempia sidoksia varsinaiseen
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kilpailunjohtajaan. Kilpailunjohtajan tulee myös jäävätä itsensä niissä päätöksissä, jotka
koskevat hänen omia pelejään.

7. KILPAILUKUTSU
Kilpailunjärjestäjän on julkaistava kilpailukutsu RankedInissä viimeistään neljä viikkoa ennen
kilpailua.
Kilpailukutsussa on mainittava:

● maksimiosallistujamäärä sekä miten ja millä perusteella sitä mahdollisesti rajoitetaan
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●

(ranking, ilmoittautumisjärjestys, jne)
mikäli kilpailussa pelataan erillinen karsintasarja
mikäli villit kortit eivät ole käytössä.
mitkä sijat pelataan pääkaaviossa ja pelataanko alakaavio muista sijoista
millä tavalla pelaajat sijoitetaan ja miten muut pelaajat arvotaan kilpailukaavioon
minä päivinä kukin luokka pelataan ja milloin pelit kussakin luokassa aikaisintaan
aloitetaan
mikäli jossakin luokassa pelit pelataan tietyn aikarajan mittaisina, esim. 60 min tai 'Fast
four' -käytännön mukaan
missä ja milloin arvonta suoritetaan.
arvontalinkki
milloin pelikaaviot julkaistaan RankedInissa
kilpailunjohtajan yhteystiedot.

8. KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN
Kilpailuihin ilmoittaudutaan RankedIn -palvelussa.
Kilpailunjärjestäjän on ilmoitettava määräaika, johon mennessä ilmoittautuminen on
tehtävä. Ilmoittautumisaika päättyy kilpailuviikonloppua edeltävän viikon tiistaina klo 24:00.
Jos kilpailukutsussa ei ole rajoitettu osallistujamäärää, on järjestäjän otettava kaikki
määräaikaan mennessä ilmoittautuneet parit kilpailuun mukaan.
Seuraaviin luokkiin otetaan pelaajat rankingjärjestyksessä: MA (FPT/SM), MB, NA (FPT/SM),
NB, M40, M45, M50, M55, N40, N45, N50 ja N55 ja seuraaviin luokkiin
ilmoittautumisjärjestyksessä: MC, MD, NC, ND.
Ne pelaajat, jotka eivät mahdu mukaan kilpailuun jäävät varasijalle ja heillä on mahdollisuus
päästä mukaan kilpailuun, mikäli joku ilmoittautunut peruu osallistumisensa.
Ilmoittautunut pelaaja voi perua ilmoittautumisensa ennen arvontaa. Tällöin mahdollisesti
ennakkoon maksettu osallistumismaksu palautetaan. Jos pelaaja vetäytyy arvonnan jälkeen,
mutta kuitenkin 24 tuntia ennen kyseisen luokan alkamista, palautetaan kilpailumaksu
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lääkärin- tai terveydenhoitajan todistusta vastaan, mikäli todistus on kilpailunjohtajalla
neljän vuorokauden kuluessa luokan alkamisesta. Kilpailunjohtaja voi palauttaa maksun
myös muissa tilanteissa oman harkintansa mukaan.

9. ARVONTA JA PARIEN SIJOITTAMINEN
Arvonta on avoin tilaisuus. Kilpailijoilla tulee olla mahdollisuus osallistua arvontatilaisuuteen
paikan päällä tai etäkokouksen kautta. Arvonnan suorittamisen jälkeen arvontaa ei saa
peruuttaa eikä suorittaa uudestaan, ellei näissä säännöissä ole asiasta erikseen mainittu.
Kilpailunjohtaja valitsee voimassa olevan Suomen Padelliiton rankingin perusteella
pääsarjaan sekä karsintaan oikeutetut parit sekä sijoittaa heidät. Sijoitettavien pelaajien
määrä riippuu luokan osanottajamäärästä.
Sijoitettaessa parin rankingpisteet lasketaan yhteen ja saadun pistemäärän perusteella parit
sijoitetaan paremmuusjärjestykseen. Mikäli parien rankingpistemäärä on sama,
sijoittaminen ratkaistaan arvalla. Seurahajontaa ei käytetä.
Arvonta tulee suorittaa kilpailuja edeltävän viikon torstaina.
Kilpailujen kaaviot ja aikataulut on julkaistava viimeistään kilpailuja edeltävän viikon
perjantaina kello 24.00.

9.1 Sijoitettavat parit
Alla on sijoitettavien parien suositeltavat määrät sekä suluissa 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)

9.2 Sijoitettavien parien paikat cup-kaaviossa
Sijoitettu pelaaja

Sijoitetun rivinumero erikokoisissa kaavioissa:

1.
2.
3. ja 4.

Kaavio 4 Kaavio 8
Kaavio 16
Kaavio 32
1
1
1
1
4
8
16
32
5/12
9/24
(sijoitetut 3. ja 4. arvotaan ylhäältä alaspäin ko. riveille)

Kaavio 64
1
64
17/48
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5. 6. 7. 8.

8/16/17/25
(sijoitetut 5. - 8. arvotaan ylhäältä alaspäin ko. riveille)
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. (sijoitetut 9. - 16. arvotaan ylhäältä alaspäin ko. riveille)

16/32/33/49
8/9/24/25/40/41/56/57

9.3 Karsinta ja pääsarja
Kilpailuluokka voidaan jakaa karsintaan ja pääsarjaan. Tällöin osa pareista pääsee suoraan
pääsarjaan, ja loput karsivat pääsarjaan jätettävistä vapaista paikoista.
Pääsarjaan karsineet parit arvotaan pääsarjan kaavioon ennen turnauksen alkua kaavioita
tehtäessä.
Suoraan pääsarjaan pääsevät parit on valittava samoin perustein kuin sijoitettavat pelaajat.

9.4 Villit kortit
Kilpailunjärjestäjä voi aina myöntää pääsarjaan yhden villin kortin per kilpailuluokka. Mikäli
kaaviossa on enemmän kuin 16 paria ja kilpailunjärjestäjä myöntää villin kortin, voi Suomen
Padelliitto halutessaan myöntää toisen villin kortin. Villin kortin saanut pari on mahdollista
sijoittaa pääsarjassa.
Villit kortit ovat aina käytössä, mikäli kilpailukutsussa ei toisin mainita. Villiä korttia ei voi
kuitenkaan myöntää, jos osallistumisperusteena on ilmoittautumisjärjestys.
Kilpailunjärjestäjä voi antaa villin kortin haluamillaan perusteilla. Suomen Padelliitto antaa
villin kortin kilpailullisten näyttöjen perusteella.

9.5 Lohkot
Kilpailut voidaan pelata aina lohkoissa, eikä asiasta tarvitse olla mainintaa kilpailukutsussa.
Lohkoja on mahdollista käyttää pelkästään sijoitusotteluissa tai koko luokka voidaan pelata
lohkona.
Lohkossa on oltava vähintään kolme paria. Jos luokassa on useampia lohkoja, ne voivat olla
eri kokoisia, mutta lohkoja tehtäessä on pyrittävä siihen, että lohkot ovat mahdollisimman
samankokoisia. Jos samassa luokassa on useita lohkoja, kilpailunjärjestäjän on kaavioiden
julkaisemisen yhteydessä ilmoitettava, jos pelataan sijoitusottelut ja miten ne pelataan.
Mikäli pari antaa lohkossa WO:n, säilyvät pelatun/pelattujen otteluiden pisteet
pelaajatiedoissa, mutta lohkon paremmuutta määriteltäessä ei kyseisen parin mitään
otteluita oteta huomioon.
Lohkot voidaan arpoa uudelleen, mikäli ennen luokan alkua kyseisestä luokasta vetäytyy niin
monta paria, että johonkin lohkoon jää vain kaksi paria.
Mikäli kaaviossa on järjestäjästä tai Suomen Padelliitosta johtuva virhe, kaavio on arvottava
uudelleen. Jos virhe voidaan korjata muulla tavoin siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta
haittaa sarjan pareille, ei kaaviota tarvitse arpoa uudelleen. Asiasta päättää kilpailunjohtaja.
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Sen jälkeen, kun luokan ensimmäinen ottelu on pelattu, ei kaaviota voida enää arpoa
uudelleen, joten virheellinen kaavio jää voimaan.

9.6 Alakaavio
Kaikille pelaajille pyritään takaamaan vähintään kaksi ottelua, joten ensimmäisen kierroksen
häviäjät pelaavat alakaavion. Tyhjän paikan kohdalle kaaviossa voidaan merkitä BYE.

10. KILPAILUN PÄÄTTÄMINEN
Kilpailunjärjestäjä on vastuussa päättämään kilpailutapahtumansa Rankedinista
kilpailutapahtuman päätöspäivänä viimeistään klo 22.00 mennessä. Tapahtuman voi päättää
kilpailunjohtaja tai muu kilpailujärjestäjän nimeämä vastuuhenkilö.
Päätettäessä tapahtumaa tulee huomioida ja tarkastaa pelaajien loppusijoitukset sekä oikeat
ranking-pisteet.

RANKING-PISTEIDEN JAKO
Ranking-taulukot
SM/FPT ja B-D tasot
Senioritasot
SM-kilpailuissa pisteet lasketaan 1,5 kertaisina.
Jos pronssiottelua ei pelata, niin välierissä tippuneet parit saavat pronssille ja neljänneksi
sijoittuneiden pisteiden keskiarvon (A-luokka 360, B 129.6 ja 55v 28,8).
Jos vähintään 12 pelaajan turnauksessa pelataan alakaavio ensimmäisellä kierroksella
tippuneiden kesken, niin alakaavion voittaja saa samat pisteet kuin pääkaaviossa toisella
kierroksella tippuneet.
Jos sijoituksia ei pelata loppuun asti, niin pisteet jaetaan keskiarvon mukaan. Esimerkiksi
FPT-osakilpailun sijoille 9.-10. sijoittuneet parit saavat pisteitä (120+110)/2=115.
Huomioitavaa on myös se, että mikäli kisoihin osallistuu lopulta alle 10 paria, kilpailuissa
jaossa olevien pisteiden määrä rajataan pienemmiksi.
Mikäli kilpailuihin osallistuu 6-9 paria, pisteiden jakona käytetään 0,75 -kertointa. Vastaavasti
4-5 paria keräävissä kilpailuissa on käytössä 0,5 kertoin.
Liiton alaisia kilpailuja ei järjestetä mikäli kilpailijoita sarjassa 3 tai sitä vähemmän pareja.

1
0

11. KILPAILUSTA LUOPUMINEN
Mikäli kilpailuihin ilmoittautunut pari luopuu kilpailusta arvonnan jälkeen, kilpailunjohtajalla
on oikeus päättää, otetaanko luopuneen parin tilalle uusi pari. Jos luopuneen parin tilalle
otetaan uusi pari, on se tehtävä ennen kuin yhtään ottelua kyseisessä luokassa on aloitettu.
Uusi pari ei voi olla ranking-pisteiltään sijoituksen ansaitseva. Uusi pari nimetään
rankingpisteiden perusteella mikäli osallistumisoikeus on myönnetty rankingpisteiden
perusteella. Mikäli osallistumisoikeus on myönnetty ilmoittautumisjärjestyksessä, valitaan
uusi pari ilmoittautumisjärjestyksessä.
Jos parista luopuu vain toinen pelaaja, jäljelle jäänyt pelaaja voi ottaa itselleen uuden parin
ennen, kun kyseisessä luokassa on pelattu yhtään ottelua. Tilalle ei voida kuitenkaan ottaa
pelaajaa, joka tekisi parista sijoitetun, ellei pari alun perin ole ollut sijoitettu. Parin sijoitus ei
saa myöskään parantua uuden pelaajan tulon myötä. Jos jäljelle jäänyt pelaaja ei ota uutta
paria, voidaan tilalle ottaa kokonaan uusi pari.
Mikäli pari antaa ottelusta WO:n ilman perusteltua syytä, kumpikaan pelaaja ei voi jatkaa
muissakaan luokissa. RTD-tapauksessa terve pelaaja voi jatkaa kilpailua muissa luokissa.
Kaikkien pelaajien toivotaan kunnioittavan sekä kilpailun järjestäjiä että kanssakilpailijoita ja
pelaavan kaavioon merkityt ottelut loppuun saakka. Luovutusvoittoja toivotaan annettavan
vain esimerkiksi terveyteen tai muuhun vastaavaan perusteltuun syyhyn vedoten.
Jos pääsarjaan päässyt pari vetäytyy kilpailusta karsintojen aloittamisen jälkeen,
noudatetaan Lucky loser- käytäntöä. Lucky loser -paikka arvotaan karsintafinaalien
hävinneiden kesken. Jos karsintafinaalien häviäjät eivät lunasta paikkaa, arvotaan paikka
kaikkien muiden karsijoiden kesken.

12. PELAAMINEN KILPAILUISSA
Ilmoitetut pelien alkamisajat ovat arvioita. Pelaajan on oltava valmis pelaamaan 15
minuuttia ennen otteluohjelmassa ilmoitettua otteluaikaa. Ottelun ensimmäinen piste on
aloitettava viimeistään 10 minuuttia sen jälkeen, kun ottelu on määrätty kentälle
pelattavaksi. Jos toinen pareista ei ole tällöin valmis aloittamaan ottelua, voi kilpailunjohtaja
tuomita parin luovuttaneeksi.
Mikäli parille tulisi samassa luokassa kaksi ottelua peräkkäin, pari on halutessaan oikeutettu
60 minuutin taukoon.
Kansallisen tason kilpailuissa voidaan pelata mahdollinen kolmas erä pitkänä tie breakina (10
pisteeseen). Mikäli muissa otteluissa mahdollinen kolmas erä pelataan pitkänä tie breakina
10 pisteeseen, siitä on ilmoitettava kilpailukutsussa. Mahdollisesta golden pointin
käyttämisestä tulee ilmoittaa kilpailukutsussa.
Pelaajat tuomitsevat oman kenttäpuolensa. Pelaajien on pyrittävä mahdollisimman oikeisiin
tuomioihin. Kilpailunjohtaja voi tilanteen nähdessään puuttua pelaajien tuomioihin, jos ne
eivät ole oikeita. Kilpailunjohtaja ei voi tehdä päätöstä kolmannen osapuolen kertoman
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perusteella. Pelaajien on aina puoltenvaihtojen yhteydessä merkittävä pelien ja erien
merkkipallot pelitilannetta vastaavasti.
Vain nimetyllä valmentajalla on oikeus valmentaa ottelun aikana. Valmentajan nimi on
ilmoitettava vastustajalle ennen ottelun alkamista. Valmentaja voi antaa ohjeita vain puolten
vaihtojen yhteydessä.

11.1 Pyörätuolipelaaja
Pyörätuolipelaajien kohdalla pelin säännöt ovat muutoin normaalit, mutta heillä on
käytössään kaksi pallon pomppua yhden sijaan.

13. KÄYTÖSRANGAISTUKSET
Käytösrangaistukset tuomitsee aina kilpailunjohtaja.
Käytösrangaistusten rangaistusasteikko pelin aikana on seuraava:
1. Varoitus
2. Pisteen menetys eli piste vastustajalle
3. Pelin menetys eli peli vastustajalle
4. Ottelun menetys eli ottelu vastustajalle
Jos rike on erityisen vakava (esim. väkivalta toimitsijoita tai vastustajaa kohtaan), ottelun
menetys voidaan tuomita myös yhdestä ainoasta rikkeestä.

13 Doping
Dopingin käyttö ja sen käytön edistäminen on kielletty Suomen Padelliiton toiminnassa.
Liiton jäsenseurat, niiden jäsenet ja kilpailuihin osallistuvat joukkueet ja niiden pelaajat
sitoutuvat kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön, Maailman
antidopingsäännöstöön sekä kansainvälisten kattojärjestöjensä antidopingsäännöstöihin.
Epäillyissä dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää voimassa olevassa Suomen
antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin
Suomen Padelliitto toimii yhteistyössä Suomen Antidopingtoimikunnan kanssa. Suomen
Padelliitolta on pyydettäessä saatavissa tarkemmat tiedot kielletyistä aineista ja dopingiin
liittyvistä asioista. Kiellettyjen aineiden lista löytyy myös osoitteesta https://suek.fi/. Suomen
Antidopingtoimikunnalla on oikeus testata pelaajia kaikissa Suomen Padelliiton alaisissa
kilpailuissa.

LIITTEET KILPAILUSÄÄNTÖIHIN:

1) PELIPALLOT VUONNA 2022
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● Suomen Padelliiton alaisissa kilpailussa (FPT ja kansalliset) virallinen pelipallo on Tretorn

Finland Oy:n Adidas Speed RX.
● Järjestäjän on ilmoitettava Tretorn Oy Finlandille kilpailuissa tarvittava pallomäärä kilpailun
ilmoittautumisajan päättymistä seuraavana päivänä.
● Pallopurkin hinta on 3,70€ sis. alv. Laatikon hinta 88,80€ sis. alv. + rahti
● Tretorn Finland Oy varastoi, toimittaa ja laskuttaa pallot suoraan kilpailunjärjestäjiltä
(kansalliset kilpailut)
Finnish Padel Tour / SM-kilpailut:
● Suomen Padelliitto ja Tretorn Finland Oy sponsoroi pallot Finnish Padel Tourille
/SM-kilpailuihin.
Tilaukset ja lisätiedot Kim Grenner +358 400 715606 (kim.grenner@tretornfinland.com)

2) SUOMEN PADELLIITON KUMPPANUUDET JA NÄKYVYYS KILPAILUISSA
(FINNISH PADEL TOUR)
● Suomen Padelliitolla on oikeus rajoittaa Finnish Padel Tour -kilpailujen ja arvokilpailujen
järjestäjien yhteistyökumppanuuksia/kilpailuun liittyviä mainoksia ja palkintoja, jotka
liittyvät Finnish Padel Tourin nimioikeuden haltijaan. Toisin sanoen kilpailunjärjestäjällä ei
saa olla esillä kilpailuissa yhteistyökumppania, joka on ristiriidassa tai toimii samalla
toimialalla nimioikeuden haltijan kanssa.
● Finnish Padel Tourin monivuotisesta nimioikeudenhaltijasta tiedotetaan Padelliiton
toimesta marraskuun 2021 loppuun mennessä.
● Finnish Padel Tourin osakilpailujen järjestäjien omien yhteistyökumppaneiden näkyvyydet
tapahtumien viestinnässä ja markkinoinnissa (muut kuin nimioikeudenhaltijan kanssa
ristiriidassa
olevat kumppanit) sovitaan erikseen Suomen Padelliiton edustajan (Mika Virmalainen)
kanssa.
Lähtökohtaisesti kilpailunjärjestäjän omat kumppanit voivat näkyä kilpailuissa, jos ei muuta
sovita ja ne eivät ole ristiriidassa liiton kumppanuuksien kanssa.
● Finnish Padel Tourin osakilpailuun liittyvät markkinointimateriaalit pitää hyväksyttää
ennen julkaisua sähköpostilla mika.virmalainen@padel.fi tai soittamalla Mika Virmalainen
puh. 050 552 1477
● Arvokilpailujen järjestäjien (kilpailut, joilla on säännöissä kilpailukohtaiset
erityismääräykset) tulee hyväksyttää Suomen Padelliitossa kilpailuunsa liittyvät
yhteistyökumppanuudet viimeistään kuukautta ennen kilpailua. Suomen Padelliiton
pääyhteistyökumppanin ja Finnish Padel Tourin nimioikeiden haltijan osalta näkyvyys
arvokilpailuissa määritellään samoin tavoin kuin Finnish Padel Tourilla.
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● Suomen Padelliiton kaikilla virallisilla yhteistyökumppaneilla on oltava mahdollisuus
näkyvyyteen kilpailuissa seuraavasti - Banderollit, julisteet, roll-upit, beach flagit, standit,
promootiot ja digitaaliset näytöt.

3) KILPAILUIDEN TELEVISIONTI JA STRIIMAUS FPT
● Finnish Padel Tourin osakilpailujen finaalipäivä (sunnuntai) striimataan Suomen Padelliiton
toimesta tammikuusta 2022 alkaen.
● Suomen Padelliiton vaatimuksena kilpailunjärjestäjille striimauksen nettiyhteyden osalta
on vähintään 100 megaa. Yhteydet testataan hyvissä ajoin ennen kilpailua liiton edustajien
kanssa.
● Mikäli muu taho kuin Padelliitto (vanhemmat, valmentajat, katsojat) kuvaavat
ottelutapahtumia, suositellaan, että alle 18- vuotiaiden osalta tähän pyydetään lupa. Näiden
muiden tahojen videoiden julkaiseminen on kiellettyä.
● FPT kilpailuhaussa eduksi luetaan kilpailunjärjestäjät, joilla on hyvät valmiudet ja
olosuhteet ensiluokkaisen striimiin tuottamiseen. Myös kiitettävä yleisökapasiteetti luetaan
eduksi.
Lisätiedot: kumppanuuspäällikkö- ja markkinointipäällikkö Mika Virmalainen
puh. 050 552 1477, mika.virmalainen@padel.fi

4) KILPAILUNJÄRJESTÄMISMAKSU VUONNA 2022
Vuoden 2022 kilpailujen järjestämismaksu 2€ /ilmoittautunut pelaaja
SM-kilpailumaksu sekä FPT-tourin kilpailumaksu 2,50€ / ilmoittautunut pelaaja
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