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01. ESITTELYT JA ALUSTUS



SUOMEN PADELLIITTO

Visa Korhonen Mika Virmalainen Riina Raskunen Markus Männistö

Kilpailutoimikunnan
puheenjohtaja

KumppanuudetToiminnanjohtaja Kilpailut



02. KILPAILUT 2023 



KILPAILU-
HAKU

Haku auki 1.-31.10.2022

Kilpailukalenterin julkistus

15.11.2022

Seura täyttää hakulomakkeen

kerralla kaikkiin hakemiinsa

kilpailuihin 

D- ja E-luokan kilpailuita voi

hakea samalla lomakkeella,

mutta myös vuoden 2023 aikana

matalalla kynnyksellä (lisätiedot  

tulee nettisivuille) 

Hakuinfot ja linkki

hakulomakkeeseen:

https://padel.fi/kilpailutoiminta/

#haekilpailujarjestajaksi

Suora linkki hakulomakkeeseen:

https://gest.fi/customers/jkcedi/

4604

https://gest.fi/customers/jkcedi/4604


KILPAILUKALENTERIN
RAKENNUSPERUSTEET
LUOKKIEN MÄÄRÄ SUHTEUTETTUNA TASOON JA PELAAJAMÄÄRIIN

MAANTIETEELLINEN JAKO

SM-KILPAILUT JA SARJAPADEL-VIIKONLOPUT 

AIEMMIN JÄRJESTETYT KILPAILUT 

KILPAILUNJOHTAJAKOULUTUKSEN KÄYNYT HENKILÖ



KILPAILUHAKU AUKI 1.-31.10.2022

FPT
A-LUOKKA
B-LUOKKA
C-LUOKKA
D-LUOKKA
E-LUOKKA

SM-KILPAILUT
SENIOREIDEN SM-KILPAILUT

SENIORIT
JUNIORIT
SEKANELINPELI

https://padel.fi/kilpailutoiminta/#haekilpailujarjestajaksi



5 osakilpailua vuonna 2023 ja
kohokohtana FPT Masters

 

FPT 

10.-12.2.2023 FPT #1
21.-23.4.2023 FPT #2
26.-28.5.2023 FPT #3

11.-13.8.2023 FPT #4
20.-22.10.2023 FPT #5
1.-3.12.2023 FPT Masters 
 



SM-
KILPAILUT

Yleisen luokan sisä- ja
ulkokenttien SM-kilpailut
Senioreiden sisä- ja
ulkokenttien SM-kilpailut
Sekanelinpelin SM-kilpailut
sisä- ja ulkokentillä
Karsinta ja pääsarja
Omana kilpailunaan eli ei
osana FPT-kiertuetta
Padelliitto varaa oikeuden 
 järjestää itse SM-kilpailut

9.-12.3.2023 sisä SM
24.-26.3.2023 senioreiden ja
sekanelinpelin sisä SM
27.-30.7.2023 ulko SM
18.-20.8.2023 senioreiden ja
sekanelinpelin SM



A-LUOKKA

Noin 4 krt / vuosi
Sijoitettuna isompiin
kaupunkeihin sopiviin
väleihin
Määrä päätetään lopullisesti
kun nähdään moniko hakee
”isoja kisoja” (FPT, PadelLiiga,
SM) ja miten ne jakautuvat
ympäri Suomen ja eri
seuroille
A-luokan kisoja on
mahdollista hakea vähän
pienemmillä resursseilla kuin
esim. FPT:tä



B-LUOKKA

Keskimäärin 3 krt / kk
EI samana viikonloppuna
kahta B-luokan kisaa, jotta
saadaan täysiä kisoja ja taso
pidettyä oikeana
Voi  järjestää FPT:n kanssa
samana viikonloppuna,
mutta ei SarjaPadelin kanssa
samana. Voi olla kuitenkin eri
paikassa kuin FPT



C-LUOKKA

Määrää ei rajoiteta tässä
vaiheessa, katsotaan paljonko
hakemuksia tulee
Kuitenkin myönnetään kilpailut
niin, ettei samalla
vaikutusalueella ole samaan
aikaan C-luokan kisoja
Kilpailulisenssi tarvitaan
Ilmoittautuminen ranking-
sjoituksen mukaan (ei voi valita
enää ranking /
ilmoittautumisjärjestys, kuten
aiemmin, selkeyden vuoksi)



D- JA E-
LUOKKA
Voi järjestää ”milloin vain”, mutta toki
katsotaan, ettei ihan samalla
paikkakunnalla ole samaan aikaan kisoja
Kilpailuita voidaan hakea jo tässä haussa,
mutta myös lisätä matalalla kynnyksellä
tämän tason kilpailuja kalenteriin vuoden
2023 aikana.
Käytössä edullinen harrastepassi (10€)
Myös naisiin suunnitteilla E-luokka
Toivotaan, että kilpailunjärjestäjä korostaa,
että E-luokka on alle vuoden pelanneille,
kilpailujen käymisen vasta aloittaville
pelaajille ja toimisi hyvin matalan
kynnyksen kilpailuna. D-luokkaan
kannattaa mennä  sitten kun on pelannut 1-
2 vuotta, eikä mailapelitaustaa ole.
Nämä siis täysin harrasteluokkia.



SENIORIT JA
JUNIORIT
Senioreiden ja junioreiden kilpailuja
myönnetään tasaisesti ympäri Suomea
ottaen toki huomioon pelaajien
maantieteellisen määrän
Määrä ja sijainti pohditaan hakemusten
mukaan
Voidaan pelata muiden luokkien kanssa
samana viikonloppuna
Suunnitteilla tasot sen sijaan että luokat
järjestettäisiin iän mukaan 
Toivomme että seurat kannustaisivat omia
junioreitaan kilpailemaan muilla
paikkakunnilla, jotta saamme juniorien
kilpailutoiminnan vauhtiin.



KILPAILUKALENTERIN 
JULKISTUS 
15.11.2022 KLO 12
SPORTTITALOLLA

A-E-luokan kilpailut
SM-kilpailut
FPT
Seniorit
Juniorit
Sekanelinpeli

FPT 2023 kilpailunjärjestäjiksi valittujen
seurojen infotilaisuus  Finnish Padel Tourin
järjestämisestä 
Paikalle välintään yksi edustaja / seura

Kilpailukalenterin julkistus klo 12 FPT 2023 järjestäjät klo 13-15



03. CUPRA FINNISH
PADEL TOUR 2023 



CUPRA FINNISH
PADEL TOUR
2023

5 OSA-
KILPAILUA

MASTERS 

STREAM
SUORANA

PALKINNOT
PARHAILLE



1. Olosuhteet 
2. Osallistumismaksu
3. Palkintorahat
4. Palaute aikaisemmista
järjestetyistä FPT-
osakilpailuista
5. Yleisökapasiteetti
6. Striimaus
7. Markkinointi 
8. Kumppanuusnäkyvyyksien
säännöt (liitto/ järjestävä
seura)
9. Järjestävän seuran omat
kumppanit ja myynnin tuki
liitolta
10. Tapahtumatuotanto

FPT 



OLOSUHTEET
Kenttien määrä (min. 4 kpl)
Yleisötilat
Kilpailumääräysten mukainen
ulkoahakualue vähintään pääkentällä
(2x4x2m molemmilla puolilla)
Hallin korkeus vähintään 8 metriä
Pukuhuone/suihkumahdollisuus
Tekniikkavaatimukset striimiin liittyen 
Ruokailumahdollisuus pelaajille ja katsojille 
Parkkialueet riittävät
Onko halli valmis ja jos ei niin tarkka
selonteko millä aikatauluilla valmistuu
Esteettömyysasiat otettu huomioon

1.



MAKSUT
Osallistumismaksu kilpailunjärjestäjille
1000,00 € (FPT)
Sisältää oikeuden järjestää FPT-osakilpailu,
finaalipäivän striimi liiton tuottamana,
Padelliiton tuki kilpailunjärjestelyissä,
myynnin tuki yhteistyökumppanuuksien
hankkimisessa.

2.



PALKINTO-
RAHAT

Padelliiton osuus rahapalkinnoista on sama
kuin vuonna 2022 eli 2200€ / kilpailu.
1. sija 600€ I 2.sija 300€ I 3.sija 200€ 
Järjestävä seura voi halutessaan osallistua
palkintorahoihin haluamansa €-määrän
edestä.

3.



AIEMMAT
KILPAILUT

Ansiokkaasti aikaisemmin järjestetyt FPT-
osakilpailut lasketaan eduksi
Hyvä palaute pelaajilta myös isossa arvossa
Aktiivinen ja avulias yhteistyö liiton ja
järjestäjän välillä ensiarvoisen tärkeä osa
Kilpailumääräysten noudattaminen ja muu
yhteistyö Padelliiton kanssa aiemmissa
kilpailuissa

4.



YLEISÖ-
KAPASITEETTI

Toivomme myös paikallisen yleisön
löytävän paikalle, myös muutkin kuin itse
pelaajat muista sarjoista. Kiinteät
katsomotilat lasketaan eduksi
Paikallinen aktiivinen seuratoiminta

5.



STREAM
Striimaukseen lliittyvät olosuhteet oltava
kunnossa. Kuten laadukas nettiyhteys,
striimattavan pääkentän kameroiden
sijoituskapasiteetti ja studion paikka.
Finaalipäivän ammattilaisten tuottaman
striimikokonaisuuden studioineen tuottaa
avaimet käteen periaatteella Padelliiitto.
Liiton mediakumppanina toimii Nelonen
Ruutu ja ISTV, joiden kautta lähetys
esitetään suorina. Tallenteet Ruudun ja
YouTuben kautta. 

6.



MARKKINOINTI

Liiton kautta ennen osakilpailua tehtävää
markkinointia sosiaalisessa mediassa ja
kotisivuilla ennakoiden merkeissä. Liitolta
valmiit osakilpailukohtaiset ilmoituspohjat.
Paikanpäällä tehtävä somemarkkinointi
yhteistyössä liiton ja järjestävän seuran
välillä
Osakilpailujen paikalla olevan yleisön
viihdyttämiseksi katsotaan isona etuna jos
löytyy seremoniamestari, joka pitää huolen
kuulutuksista ja mm. palkintojen jaosta.
Savukoneet ja spottivalot tms.  on
vapaaehtoisia, mutta lasketaan myös
eduksi.

7.



KUMPPANUUS-
NÄKYVYYS
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 ja mediakumppaneihin.
Cupra on Suomen Padelliiton ja Finnish
Padel Tourin pääyhteistyökumppani ja
nimioikeudenhaltija.
Tarkemmat yksityiskohdat
Kilpailumääräyksissä
Mika Virmalainen vastaa Padelliiton
kumppanuuskysymyksiin mielellään 

8.



JÄRJESTÄJÄN
OMAT KUMPPANIT  -
MYYNNIN TUKI
LIITOLTA
Järjestävällä seuralla on mahdollisuus myydä
näkyvyyttä omien kumppaneidensa kautta
osakilpailuun. Striimiin järjestävä seura voi ottaa
mukaan kolme yhteistyökumppaniaan mm.
mainosvideoiden muodossa. Myös seuran omia
videomainoksia mahdollista tuoda mukaan
striimiin.
Kilpailuviikonlopun aikana itse tapahtumassa
voidaan myös tarjota näkyvyyttä omille
yhteistyökumppaneilleen, kunhan ne eivät ole
ristiriidassa liiton omien kumppaneiden kanssa. 
Liitto tarjoaa myynnin tuen ja mm. valmiin
presentaatioesityksen sähköisessä muodossa.

9.



TAPAHTUMA-
TUOTANTO
Kilpailunjärjestäjäkoulutuksen käynyt
kilpailunjohtaja ja varakilpailunjohtaja, jotka
eivät pelaa kyseisessä kilpailussa vaan ovat
kilpailunjärjestelyissä koko tapahtuman ajan.
Kilpailun ajaksi vähintään yksi henkilö, joka
auttaa Padelliiton tapahtumatuottajaa
rakennuksessa ennen tapahtumaa ja purussa
sen jälkeen.
Tapahtuman aikana auttaa palkintojen
koordinoinnissa ja palkintojenjaossa sekä
toimii “assistenttina” Padelliiton
tapahtumatuottajan apuna.
Streamiin pisteidenlaskija(t) jokaiseen peliin
(neljä peliä eli välierät ja finaalit).
Some-sisältöjen tuottaminen yhdessä
Padelliiton kanssa. 

10.



Valtakunnallinen näkyvyys striimin kautta tuhansille
katsojille. Omien yhteistyökumppanien näkyvyyden
lisäksi järjestävä seura ja halliyrittäjä saavat hyvää
näkyvyyttä. 
Pääsylipputulot paikalla olevasta yleisöstä. Toiveena
riittävä panostus katsomoihin, mielellään jo valmiina ja
kiinteänä.
Osakilpailun kilpailupäivien siirto perjantai-lauantai
akselille mahdollista, jos sille koetaan lisäarvoa. 
Järjestävät seurat saavat olla mukana aitiopaikalla
kehittämässä ja viemässä lajia eteenpäin Suomessa.

MITEN JÄRJESTÄVÄT HALLIYRITTÄJÄT JA SEURAT
HYÖTYVÄT FPT-OSAKILPAILUN JÄRJESTÄMISESTÄ



04. SARJAPADEL 2023 



Sarjakaudella 2021-2022 mukana oli 18 seuraa ja 43 joukkuetta

miehissä 4 (Liiga, Ykkönen, Kakkonen & Kolmonen) 
naisissa 3 (Liiga, Ykkönen & Kakkonen)  

Liiga  M (8) / N (7)
Ykkönen  M (14) / N (12)  2 lohkoa
Kakkonen  M (32) / N (18)  M 4 & N 3 lohkoa
Kolmonen  M (14)   2 lohkoa

Sarjakaudelle 2023 ilmoittautui mukaan 43 seuraa ja seuroista yhteensä 105 joukkuetta

Kilpasarjoja kaudella 2023 tulee olemaan yhteensä 7

Joukkuemäärät sarjoittain:

Divarien lopulliset joukkuejaot julkaistaan lokakuun alussa

SARJAPADEL 2023



SEURAT JA JOUKKUEMÄÄRÄT

BilleBeino Padel, 1                    Champions Padel Pori, 1       El Padel, 2
ETK Padel 1                                 Hyvinkään NMPY, 2                KTK-GTK, 1  
LTS Padel, 1                                 Open Padel,  4                         OVS Padel, 1  
Padel2Win, 3                              Padel 247, 4                              Padel 9, 1
Padel Adder, 4                           Padel Alavus, 1                         Padel Club Finland, 4  
Padel Club Finland Turku, 2  Padel House, 6                         Padel House Vantaa, 5
Padel JKL, 6                                Padel King HML, 2                  Padel Kunnonkeskus, 1  
Padel Lahti, 4                             Padel Or Die, 3                         Padel Oulu, 1  
PadelPark, 2                               Padel Sawo, 2                           Padel Tampere, 5  
Padel Vihti, 3                              Padel West, 3                           Pickala, 1  
Plaza Padel Club, 3                   Pori Padel, 3                             Poropadel, 2
Porvoon Padel, 2                       Rajamäen Kehitys, 1               Rauma Padel, 1 
RoVs, 1                                          Saimaa Padel Club, 2             SaTS, 2
Smash Kotka, 2                         Smash Padel, 4                        Team Villikortti, 1
ÅLK Padel, 4

SARJAKAUDELLE ILMOITTAUTUNEET SEURAT



Kilpailumuodot poikkeavat sarjojen sisällä hieman toisistaan
Liigat toteutetaan ja tullaan pelaamaan kaksinkertaisina sarjoina ilman lohkojakoja
Kaikissa divareissa vastaavasti joukkueet tullaan jakamaan useampaan lohkoon
Ykkösten joukkueiden lohkopaikat arvotaan
2- ja 3-div. lohkoissa pyritään huomioimaan maantieteelliset sijainnit niiltä osin kuin
mahdollista.

Kaudelle 2024 1-2. divareiden koot määritetään uudelleen. 
Ykköset 8-12 joukkuetta, 1-2 lohkoa riippuen joukkueiden määrästä
Kakkonen max. 24 joukkuetta (3 lohkoa)

Sarjakirja 2023 pyritään julkaisemaan lokakuun aikana

KILPAILUJÄRJESTELMÄ 2023



Vuoden 2023 lisenssikausi voimassa 1.12.2022-31.12.2023
Vuonna 2022 ostetut lisenssit voimassa normaalisti joulukuun kierroksella, uusien
pelaajien kertalisenssien ostoille ei näin tarvetta, vaan ensi vuoden lisenssi kattaa myös
avauskierroksen
Vuoden 2022 vakuutukset voimassa joulukuun kierroksella
Uusille vakuutuksen ostajille suositellaan avauskierrokselle viikkovakuutuksen
hankintaa. 
Uusi vakuutuskausi käynnistyy 1.1.2023

Lisenssikausi 2023 käynnistyy jo joulukuussa 2022 

LISENSSIT JA VAKUUTUKSET



Kilpailupaikkahaussa toivotaan panosta erityisesti mukaan lähteviltä joukkueilta.
Seurojen toivotaan hakevan kilpailuviikonloppuja järjestettäväkseen kotihalleissaan.
Järjestäviltä seuroilta toivotaan myös panostusta omien tapahtumiensa markkinoinitiin
ja viestintään (kotiseudun paikallismedioille tiedote tulevasta tapahtumasta, ennakot ja
raportit  omiin kanaviin / liittoon).

Miesten ja naisten liiga pyritään toteuttamaan aina samassa hallissa. 
Divarit 1-3 ja M + N järjestetään lohkoittain eri lokaatioissa. 
Kuitenkin isommissa halleissa mahdollisuus järjestää useamman lohkon tapahtuma,
joten järjestäjät voivat hakea useampia sarjoja samalle viikonlopulle!

KILPAILUPAIKKAHAKU  



Kenttämääräsuositus min. 3 kenttää (6-7joukkuetta. Max riippuu haluttujen sarjojen
määrästä)
Liigassa tarve väh. 8 kenttää
Sarjaviikonloppujen ottelut käyntiin aikaisintaan klo 10.00. 
Sarjaotteluita / joukkue lähtokohtaisesti 2 / pv ja 2-4 / vkl
Kenttätarve / 1 ottelusarja on vähintääh 4h / kenttä. 

VAATIMUKSET

KILPAILUPAIKKAHAKU  



Sarjapadel viikonloput kaudella 2023

1 vkl 3.-4.12.2022
2 vkl 18.-19.3.2023
3 vkl 6.-7.5.2023
4 vkl 23.-24.9.2023
Pleijarit 14.-15.10.2023
Varalla 4.-5.11.2023

Olemme käynnistämässä myös oman sarjapadelin senioriluokille vuonna 2023.

M / N 45 & 55  

Lisätietoja sennu sarjapadelista tiedotetaan myöhemmin, ilmoittautuminen avataan
syksyllä 2022

SARJAPADEL-AIKATAULUJA



05. KILPAILUMÄÄRÄYKSET
2023 



Tasapuolisuus
Kilpailukalenteri
Maantieteellinen sijainti
Olosuhteet
Palaute aikaisemmista kilpailuista
Kisojen järjestämisaktiivisuus
Palkinnot ym. kisajärjestelyt

VALINTAKRITEERIT

KILPAILUJEN MYÖNTÄMINEN



Ilmoittautuminen päättyy keskiviikkoisin klo 21.00
Arvonta ja sijoittaminen torstaisin
Otteluajat viimeistään edeltävänä perjantaina klo 15 mennessä
Kilpailujen päättäminen sunnuntaina klo 22 mennessä

AIKATAULUTTAMINEN



Kilpailunjohtajalla on oikeus ottaa uusi/täydentävä pari ilmoittautumisen päätyttyä, mutta ennen
arvontaa C-luokassa ja sitä alemmissa sarjoissa.

Loukkaantuneen pelaajan tilalle voi ottaa uuden pelaajan tai parin, kunhan parin sijoitus ei parane.
Uuden parin pitää olla ilmoittautunut kisoihin aikataulun puitteissa.   
Jos kahdessa parissa molemmissa toinen pareista luopuu, niin jäljellä jääneet voivat muodostaa
uuden parin. Tällöin heidän paikkansa kaaviossa arvotaan, jompaankumpaan alkuperäisistä
paikoista, paitsi jos uuden parin pistemäärä edellyttää sijoittamista. Tällöin pari määräytyy siihen
kohtaan vapautuneista kaaviokohdista, mihin heidän sijoitus edellyttää.
Jos vetäytyy sarjasta, ei ole oikeutettu jatkamaan toisessa sarjassakaan, ellei vetäytyminen johdu
peliparin loukkaantumisesta, on oikeutettu jatkamaan toisen parin kanssa toisessa sarjassa
Kaaviota taaksepäin pelatessa on velvollinen pelaamaan yhden takakaavio pelin, jonka jälkeen voi
luopua sarjasta, ja sillä ei ole seurausta toisen sarjan pelioikeuteen
Vastustajille on saatava tieto vaihtuneesta vastustajasta viimeistään tunti ennen ottelun merkittyä
alkamisajankohtaa. Sen jälkeen ei voi ottaa uutta paria tai pelaajaa kaavioon kyseiselle kohdalle.

Täydentävät parit kaavioon ennen kaavion tekoa

Kilpailusta luopuminen

AIKATAULUTTAMINEN



Ulkomaalaispelaajan tulee hakea tasomäärittelyä liiton kilpailukoordinaattorilta viimeistään kisojen
ilmoittautumista edeltävän viikon perjantaina klo 16 mennessä. Kilpailutoimikunta tekee
tasomäärittelyn parhaan arvionsa mukaan. Kilpailutoimikunta ottaa kantaa tuleeko
ulkomaalaispelaaja sijoittaa kilpailuissa.

Kilpailutoimikunnalla on oikeus määritellä yksittäisen pelaajan taso, jos se ei vastaa Rankingiä, esim.
pitkällisen pelaamattomuuden takia Suomen padelliiton alaisissa otteluissa.

Ulkomaalaispelaajat

Tasomäärittely

SÄÄNTÖTARKENNUKSIA



Kilpailunjärjestäjä voi aina myöntää pääsarjaan yhden villin kortin per kilpailuluokka (FPT-, A-, B- ja
C-luokat). SM-kilpailuissa myöntämisoikeus on ainoastaan Padelliitolla. Suomen Padelliitto voi
halutessaan myöntää toisen villin kortin FPT-kilpailuihin.
On käytettävissä jollei muulla tavalla Regulations-kohdassa mainita. 
Padelliitolla käytössä olevaa villiä korttia tulee hakea perusteluineen viimeistään kilpailua edeltävän
viikon perjantaina klo 16 mennessä.
Ilmoitetaan villin kortin myöntämisestä avoimesti Regulations-kohtaan ja lähettää kyseisen sarjan
pelaajille infon asiasta.
Järjestäjä kertoo viimeistään arvonnan yhteydessä mahdollisen villin kortin käytöstä.

Vanhenemispykälä: lisenssikausi
Molemmat pelaajat parista menettävät pisteensä ja voittonsa
Sarjapadelissa: yksittäinen peli tuomitaan hävityksi
Sarjapadelissa kapteenit esittävät/ vastaavat lisenssien esittämisestä

Villi kortti

Lisenssitön pelaaja

SÄÄNTÖTARKENNUKSIA



06. KYSYMYKSET 



KIITOKSET!

2023

www.padel.fi 
office@padel.fi

@padelliitto


