
Seuran edustaminen ja seuraedustuksen muutokset 2.0

Säännöt astuvat voimaan 22.11.2022

1. Seuraan kuuluminen
Pelaajalla on vain yksi emoseura, Suomen Padelliiton alainen jäsenseura. Kilpailu- ja lisenssikausi ovat 1.1.-31.12.

Lisenssi ostetaan Suomisportissa emoseuraan eli siihen seuraan, joka on pelaajan ensisijainen seura. Pelaajalla on

oikeus edustaa sarjapadelissa muitakin seuroja kuin emoseuraansa alla olevan 1.2 selvennyksen mukaisesti.

1.1. Kilpaillut

Kansallisissa kilpailuissa kerätään henkilökohtaisia rankingpisteitä, joten niissä pelaaja edustaa

emoseuraansa.

1.2. Sarjapadel

Lähtökohtaisesti pelaaja edustaa aina emoseuraansa, mutta edustusoikeuden muutoksella hänellä on oikeus
edustaa sarjapadelissa muitakin seuroja. Sarjapadelissa, kaudella 2023 (1.12.2022-31.12.2023) pelaaja voi
edustaa yleisissä luokissa vain yhtä seuraa kerralla. Edustusoikeuden muutokselle on mahdollista siirtää
edustusoikeus toiseen seuraan. Senioreiden ja junioreiden sarjapadelissa pelaajalla on oikeus edustaa
jokaisessa ikäluokassa halutessaan eri seuraa. Pysyvät seurasiirrot, yhden sarjapadelkauden mittaiset
seuraedustuksen muutokset, junioreiden ja senioreiden kaksoisedustukset tehdään 30.11. mennessä.

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

3. Seurasiirron ja edustusoikeuden muutoksen tekeminen
Pysyvät seurasiirrot ja yhden kauden mittaiset seuraedustuksen muutokset tehdään liiton nettisivulla osoitteessa
www.padel.fi/seuroille/#seuraedustuksenmuutokset viimeistään 30.11. klo 24.00 mennessä.
Muutosilmoitus käsitellään vasta kun myös muutosmaksut on suoritettu.

3.1. Pysyvän seuraedustuksen muutosmaksu
Seurasiirto toiseen seuraan: 30 €
Maksu suoritetaan liiton tilille: FI66 1025 3000 2591 87
E- luokan pelaajilta ei peritä seuraedustuksen muutosmaksua.

3.2. Sarjapadelin edustusoikeuden muutosmaksu
30.11.2022 mennessä tehdyt seuraedustuksen muutokset kaikilla pelaajilla 30€.
Kesken sarjapadelkauden tehtävät seuraedustuksen muutokset

● A- ja B-luokan pelaajat: 60 €
● C-, D- ja E-luokan pelaajat: 40 €

Jos pelaaja tekee useamman edustusoikeuden muutoksen kerralla, kuten esim. yleisessä luokassa toiseen ja
seniorisarjassa toiseen joukkueeseen edustusoikeuden siirto, veloitetaan maksu vain yhden muutoksen
mukaan..

3.3. Seuraedustuksen muutos sarjakauden vaihtuessa

Pelaajan tulee aina ilmoittaa vanhalle seuralle muutosaikeistansa.

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. Jos pelaajalla ei ole velvoitteita vanhaan seuraan, ei

vanha seura voi estää siirtoa uuteen seuraan.

3.4. Seuraedustuksen muutos sarjakauden aikana

Kesken sarjakauden pelaajan edustusoikeus uuteen seuraan voidaan vahvistaa seuraavissa tapauksissa:

1. Pelaajalla on oikeus hakea siirtoa sarjakauden aikana ennen asetettua siirtotakarajaa (30.4.2023).

http://www.padel.fi/seuroille/#seuraedustuksenmuutokset


2. Pelaaja on luokittelematon pelaaja (ei ranking -pisteitä) tai E-luokan pelaaja, eikä hänellä ole jäsen-

tai pelaajavelvoitteita vanhaan seuraansa.

3. Pelaajan vanha seura lopettaa toimintansa

4. Erityisen painavista syistä pelaaja voi kirjallisesti perustellen hakea seuraedustuksen muutosta

liitosta.

4. Edustaminen saman seuran eri joukkueissa
Mikäli seuralla on samassa sarjassa, samalla sarjatasolla kaksi tai useampi joukkue, pelaajat eivät voi siirtyä kesken

kauden joukkueiden välillä ilman kirjallista perustelua ja liiton hyväksyntää.

Seuran korkeimmalla sarjatasolla olevasta joukkueesta 4 korkeiten rankattua pelaajaa kauden alkaessa eivät voi

edustaa seuran alemmilla tasoilla pelaavissa joukkueissa. Muilla pelaajilla on oikeus siirtyä yhdeksi

sarjapeliviikonlopuksi pelaamaan alemmalla tai ylemmällä tasolla, mutta sen sitä seuraavan pelikerran jälkeen

pelaajan tulee pelata loppukausi kyseisessä joukkueessa.

Karsinnoissa tai pudotuspeleissä saa pelata vain pelaajat, jotka ovat pelanneet kyseisessä joukkueessa vähintään

yhden runkosarjaottelun.


