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1 Yleistä
Suomen Padelliitto järjestää jäsenseuroilleen seurojen välisen yleisen luokan ja senioreiden

sarjapadelin kilpailukaudella 2023. Tavoitteena on, että seurat muodostaisivat jäsenistään

joukkueet, jotka pelaavat toisten seurojen joukkueita vastaan sarjamuotoisesti läpi kauden. Naiset

ja miehet pelaavat omissa sarjoissaan. Sarjapadelissa noudatetaan kansainvälisen Padelliitto FIP:n
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padelin sääntöjä ja Suomen Padelliiton kilpailumääräyksiä sikäli, kun ne soveltuvat

sarjapadelmuotoiseen malliin. Suomen Padelliitolla on oikeus tarkentaa tai muuttaa sääntöjä

kesken sarjapadelkauden, jos sarjapadelin yleinen etu sitä edellyttää.

2 Sarjapadelkauden 2023 kesto

Sarjapadelkausi 2023 alkaa jo poikkeuksellisesti 3.12.2022, ja finaali- ja karsintaviikonloppu on

14.-15.10.2023.

3 Osallistumisoikeus

Osallistumisoikeus sarjapadeliin on Suomen Padelliiton jäsenseuroilla, ja heidän jäsenillä.

Joukkueiden pitää olla suorittanut sarjamaksu ennen sarjakauden alkua ja joukkueiden pelaajilla

pitää olla Padelliiton koko vuoden kilpailulisenssi tai viikkokohtainen kertalisenssi maksettuna

ennen sarjaottelun alkua. Pelaajien kansalaisuutta ei ole määritelty. Nainen voi osallistua miesten

sarjaan, mutta miehet eivät voi pelata naisten sarjoissa. Molemmissa sarjoissa ei voi pelata. Vaikka

nainen on aloittanut miesten sarjassa tai toisinpäin on hänellä oikeus vaihtaa seurasiirtosääntöjen

mukaisesti joukkuetta kesken kauden toiseen sarjaan. Pelaajan sukupuoli todennetaan

henkilötunnuksen perusteella.  Finaali- / karsintapeleihin saa osallistua ainoastaan pelaaja, joka on

pelannut vähintään yhden runkosarjaottelun kyseisessä joukkueessa.

Seura nimeää joukkueeseensa ennen sarjakauden alkua vähintään 8 pelaajaa yleisen luokan

sarjoissa ja senioreiden sarjapadelissa vähintään 6 pelaajaa, mutta joukkueita voi täydentää kesken

kauden. (ks. alla ” 6 pelaajien seuraedustus ja edustusoikeuden muutos kesken kauden”).

Yleisen luokan sarjapadel-otteluihin kukin seura nimeää 3 peliparia. Kaikissa pareissa tulee olla eri

pelaajat. (ks. alla ” 5.2 Pelaajien nimeäminen otteluihin”).  Vastaavasti senioreiden

sarjapadel-otteluun kukin seura nimeää 2 peliparia.

4 Sarjatasot

Sarjapadelia pelataan eri tasoilla. Korkein sarjataso on Padelliiga, jossa pelaa edellisen kauden

sarjapadeltulosten perusteella miehissä kahdeksan ja naisissa seitsemän parasta joukkuetta.

1-divaria ja alemmille sarjatasoille on mahdollista anoa paikkaa halutulle sarjatasolle

poikkeustapauksissa, jos on osoittaa joukkueen tason olevan niin kova, ettei ole mielekästä kilpailla

alemmalla tasolla. Päätöksen tekee Padelliiton kilpailutoimikunta. Lähtökohtaisesti joukkueen

edellisen kauden sarjatulokset määrittelevät seuraavan vuoden sarjatason. Kaikista sarjatasoista on

mahdollista nousta tai pudota seuraavalle sarjatasolle.

Sarjatasot:

Yleisen luokan sarjapadel
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● Miehet ja naiset Padelliiga

● Miehet ja naiset 1-divari

● Miehet ja naiset 2-divari

● Miehet 3-divari

Senioreiden sarjapadel

● Miehet ja naiset 45+ vuotiaat

● Miehet ja naiset 55+ vuotiaat

Senioreiden sarjatasojen määrä riippuu osallistujamäärästä. Joukkueet sijoitetaan

nimettyjen pelaajien tason mukaan mahdollisille eri sarjatasoille.

4.1 Suomen Padelliiga
Suomen Padelliiga pelataan kaksinkertainen runkosarja, jossa kukin joukkue kohtaa toisensa kaksi

kertaa kilpailukauden aikana. Suomen Padelliigaan voi osallistua ainoastaan yksi joukkue samasta

seurasta.  

Runkosarjan neljä parasta joukkuetta pelaaavat finaaliviikonloppu, jossa runkosarjan voittaja
valitsee ensin välierävastustajan. Lisäksi runkosarjan menestyksen perusteella jaetaan paikkoja
seurajoukkueiden EM-kisoihin.

Liigasta putoaminen ja divarista nouseminen
Miesten liigan viimeiseksi jäänyt joukkue putoaa suoraan seuraavalla sarjakaudella 1-divariin,
toiseksi viimeinen karsii paikastaan. Naisten huonoin karsii divarin toiseksi parasta joukkuetta
vastaan liigapaikasta. Divarin voittaja tai ensimmäisen edustuskelpoinen joukkue nousee suoraan
Liigaan. Toiseksi paras edustuskelpoinen joukkue karsii noususta sarjan 7. sijoittunutta
liigajoukkuetta vastaan. Edustuskelpoisten joukkueiden tulee löytyä 4 parhaiten sijoittuneen
I-divisioona joukkueen joukosta.

Sarjajärjestyksen määräytyminen:

1.sarjaotteluista saadut pisteet
(jokaisesta voitetusta sarjaottelun ottelusta saa pisteen)

Tasapistetilanteissa edun ratkaisee:

1. voitettujen sarjaottelujen 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 1-divari
Miesten 1-divarissa on kaksi 7 joukkueen lohkoa, joihin pelaajarankingin mukaan 4 tasollisesti

parasta joukkuetta on sijoitettu arpomalla molempiin lohkoihin tasaisesti Muut joukkueet on

arvottu sattumanvaraisesti molempiin lohkoihin. Naisten 1. divarissa on kaksi 6 joukkueen lohkoa.

Miesten ja naisten 1-divarit tiivistetään kaudelle 2024 kymmeneen joukkueeseen.

1-divarista putoaminen ja divarista nouseminen
Miesten lohkojen kaksi parasta joukkuetta selviävät divarin finaalipeleihin. Finaalipelien välieräparit

muodostuvat seuraavasti: Lohko A1 vs lohko B2 ja lohko B1 vs lohko A2. 1-divarin molempien

lohkojen 2 huonointa joukkuetta putoavat 2-divariin seuraavaksi kaudeksi. Lohkojen viidennet

menevät putoamiskarsintoihin. Naisten divarilohkojen 2 parasta joukkuetta selviävät divarin

finaalipeleihin. Finaalipelien välieräparit muodostuvat miesten tapaan: Lohko A1 vs lohko B2 ja

lohko B1 vs lohko A2. Naisten 1-divari lohkojen 6. sijoittuneet putoavat suoraan 2-divariin ja 5.

sijoittuneet joutuvat karsimaan divaripaikastaan.

Miesten ja naisten divarin voittajat nousevat suoraan liigaan ja toiseksi paras karsii liigan 7.

joukkueen kanssa. Mikäli joukkue ei ota vastaan ylemmän sarjatason paikkaa tai ei ole

edustuskelpoinen, sitä tarjotaan seuraavaksi sijoittuneelle edustuskelpoiselle joukkueelle.

Karsintatilanteessa toimitaan samoin. Liigaan ei voi nousta, jos ei ole sijoittunut vähintään 4

parhaan joukkoon 1-divarissa. 1- divarissa voi olla samasta seurasta kaksi joukkuetta, jos seuralla ei

Padelliigassa jo joukkuetta. Jos liigassa on jo joukkue, voi 1-divarissa olla samasta seurasta yksi

joukkue.

Sarjajärjestyksen määräytyminen:

1.sarjaotteluista saadut pisteet
(jokaisesta voitetusta sarjaottelun ottelusta saa pisteen)

Tasapistetilanteissa edun ratkaisee:

1. voitettujen sarjaottelujen 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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4.3 2-Divari
Kolmanneksi korkein sarjataso on 2-divari, jossa miehillä on 4 lohkoa ja naisilla 3 lohkoa, joissa on

huomioitu joukkueiden maantieteellinen sijainti mahdollisuuksien mukaan.  Miesten 2-divari on

suunnitteilla tiivistää kolmeen kahdeksan joukkueen lohkoon kaudelle 2024.

2-divarista nousu- ja putoamismahdollisuus, miehet
Miesten lohkojen kaksi parasta etenevät nousukarsintoihin, joka pelataan 8-joukkueen kaaviona
niin, että kahdella voitolla selviää 1-divarikarsintaan 1-divarin lohkojen viidenneksi tulleiden
kanssa. Lohkoykköset sijoitetaan 8-kaavioon, ja lohkokakkoset arvotaan, siten että 1. kierroksella ei
voi kohdata saman alkulohkon joukkuetta. Karsintafinaalissa pelataan yksittäiset karsintaottelut,
joiden voittajat nousevat 1-divariin. Karsintafinaalin peliparit arvotaan. Voittajat lunastavat paikan
seuraavan kauden 1-divariin.
Lohkojen viimeiset joukkueet putoavat suoraan, ja 6. ja 7. joukkueet joutuvat putoamiskarsintaan
3-divarin lohko ykkösien ja kakkosien kanssa. Karsintojen neljä parasta joukkuetta lunastaa paikan
seuraavan kauden 2-divariin.

2-divarista nousu- ja putoamismahdollisuus, naiset
Naisten lohkojen kaksi parasta etenevät nousukarsintoihin, joka pelataan 1-divarin lohko viidensien
kanssa 8-joukkueen cup-kaaaviolla, josta kahdella voitolla lunastaa paikan seuravan kauden
1-divariin. 1-divarin viidennet ja kaksi parasta lohko ykköstä sijoitetaan kaavioon. Loppujen paikat
arvotaan kaavioon, kuitenkin niin, että ensimmäisellä kierroksella ei voi kohdata samassa lohkossa
ollutta joukkuetta.
Lohkojen kahdella viimeisellä joukkueella on riski pudota 3-divariin, jos sellainen perustetaan
seuraavalle sarjakaudelle.

Sarjajärjestyksen määräytyminen:

1.sarjaotteluista saadut pisteet
(jokaisesta voitetusta sarjaottelun ottelusta saa pisteen)
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Tasapistetilanteissa edun ratkaisee:

1. voitettujen sarjaottelujen määrä
2. keskinäisten ottelujen voittosuhde
3. keskinäisten ottelujen eräsuhde
4. keskinäisten ottelujen gamet
5. runkosarjan eräsuhde
6. runkosarjan gamet
7. arpa

4.4 3-divari
Neljänneksi korkein sarjataso on miehillä 3-divari, jossa on 2 lohkoa. Lohkot on jaettu

maantieteellisin perustein.

3-divarista nousu- ja putoamismahdollisuus, miehet
Lohkojen kaksi parasta etenevät karsintafinaaleihin, joka pelataan 12-joukkueen kaaviona, josta 4

parasta joukkuetta lunastaa paikan 2-divariin sarjakaudelle 2024. 2-divari lohkojen 6. joukkueet

sijoitetaan kaaviossa, ja muut paikat arvotaan, siten että 1. kierroksella ei voi kohdata saman

alkulohkon joukkuetta. Jos sarjapadel laajenee kaudelle 2024, on lohkojen viimeisillä joukkueilla

putoamisriski uutta sarjatasoa muodostettaessa.

Sarjajärjestyksen määräytyminen:

1.sarjaotteluista saadut pisteet
(jokaisesta voitetusta sarjaottelun ottelusta saa pisteen)

Tasapistetilanteissa edun ratkaisee:

1. voitettujen sarjaottelujen määrä
2. keskinäisten ottelujen voittosuhde
3. keskinäisten ottelujen eräsuhde
4. keskinäisten ottelujen gamet
5. runkosarjan eräsuhde
6. runkosarjan gamet
7. arpa

4.4. Senioreiden sarjapadel
Senioreiden sarjapadelissa on samat säännöt kuin yleisen luokan sarjapadelissa poislukien

sarjaottelun yksittäisten pelien määrä. Siinä pelataan kaksi ottelua, joten runkosarjan ottelu voi

päättyä tasan 1-1, 2-0 tai 0-2. Finaali- ja karsintapeleissä 1-1 tilanteessa pelataan ratkaiseva ottelu,

johon pitää muodostaa uusi pari. Pari ei ole saanut pelata kyseisessä sarjaottelussa yhdessä, mutta
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erikseen kyllä. On sallittua ottaa kokonaan uusi pari tai toinen pelaajista voi olla sellainen, joka ei

ole pelannut vielä kyseisessä sarjaottelussa.

Tarkemmat senioreiden sarjapadelin säännöt tulevat joukkuemäärän vahvistuttua.

5 Sarjaviikonloput

Sarjaviikonloput pelataan pääsääntöisesti keskitettyinä sarjakierroksina, joissa pelataan useampi

yksittäinen sarjaottelu.  Sarjaviikonloppuja järjestetään 4 vuoden aikana + finaali-/karsintaturnaus.

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

Otteluiden tulee alkaa klo 10-17 välisenä aikana. Finaali- / karsintapeleihin saa osallistua

ainoastaan pelaaja, joka on pelannut vähintään yhden runkosarjaottelun kyseisessä joukkueessa.

5.1 Ottelut ja sarjapisteiden muodostus
Sarjapadelissa pelataan kolme ottelua (kolmosten ottelu, kakkosten ottelu ja ykkösten ottelu.).

Jokainen ottelu on merkityksellinen, sillä voitetusta ottelusta joukkue saa aina pisteen. Pisteitä on

siten jaossa 3 pistettä per sarjaottelu. Pisteet kertyvät runkosarjan sarjataulukkoon. Ottelut

pelataan gold point -sääntöä käyttäen. Mahdollinen kolmas erä pelataan pitkänä tie breakinä

kymmeneen pisteeseen, kahden pisteen erolla. Finaali- ja karsintapelit pelataan gold point

-säännöllä, ja mahdollinen kolmas erä samanlailla kuin 1. ja 2. erä.

Ottelut pyritään pelaamaan siten, että kunkin sarjaottelun pelit ovat peräkkäin – eivät

samanaikaisesti.

5.2 Pelaajien nimeäminen otteluihin
Joukkueet nimeävät pelaajansa Padelliittoon kilpailujärjestelmään kauden alkua vahvistaakseen

joukkueensa ilmoittautumisen. Joukkueeseen voi lisätä pelaajia kesken kauden.

Ensimmäisen pelatun ottelun jälkeen pelaaja kiinnittyy kyseiseen joukkueeseen. Joukkueet voivat

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

Pelaajilla on oikeus siirtyä toiseen seuraan edustamaan  (ks. alla ”edustusoikeuden muutos kesken

kauden”).

Yksittäiseen sarjaotteluun joukkue muodostaa peliparit vapaavalintaisesti. Parin yhteenlasketut

rankingpisteet määrittävät parin sijoituksen pelijärjestyksessä. Pari kenellä on eniten pisteitä on

ykköspari jne. Joukkueen ykköspari kohtaa vastustajan ykkösparin, kakkospari vastaavasti

kakkosparin jne. Mikäli pelaajilla ei ole ennestään rankingpisteitä, voi seura muodostaa parit

haluamallaan tavalla ja päättää itse kyseisten parien järjestyksen. Joukkueiden pelaavat

kokoonpanot ilmoitetaan aina kilpailujärjestelmään  30 min ennen seuraavan ottelun alkua ja

välittömästi edellisen sarjaottelun päätyttyä. Kilpailunjohtaja julkaisee kokoonpanot. Teknisten

häiriöiden sattuessa joukkueet ilmoitetaan kilpailunjohtajalle. Otteluiden nimeämisessä tulee

ilmetä pelaajien rankingpisteet. Joukkueen kapteeni on vastuussa pelaajien oikeasta

pelijärjestyksestä ja edustusoikeudellisuudesta, lisenssi- ja seuramaksujen osalta.
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5.3 Ottelujärjestys
Yleisen luokan sarjaottelut pelataan seuraavassa järjestyksessä

1. Kolmosparit

2. Kakkosparit

3. Ykkösparit

Joukkueilla on yhteisessä ymmärryksessä mahdollisuus muuttaa pelijärjestystä
pakottavasta syystä.

5.4 Ulkomaalaispelaajat
Ulkomaalaispelaajat ovat sallittuja kaikilla sarjatasoilla kohdan 3 mukaisesti. Jos seuralla on

käytössään ulkomaalainen pelaaja Padelliigassa tai 1-divarissa, tulee joukkueen hyvissä ajoin, noin

viikko ennen sarjaottelun alkua pyytää liitosta pelaajalla tasomäärittely. Kilpailutoimikunta

määrittelee pelaajalle tason mukaiset pisteet, joiden perusteella peliparin sijoitus määräytyy.

Alemmilla sarjatasoilla joukkueen kapteeneilla on oikeus pyytää ulkomaalaispelaajalle

tasomäärittelyä liitosta, jos epäilee, että ranking ei vastaa pelaajan oikeaa tasoa.

5.5 Peliasut
Liigassa ja 1-divari joukkueilla tulee olla yhtenäinen peliasu, vähintään pelipaita. Alemmilla

sarjatasoilla tähän on myös vahva suositus.

5.5 Edustusoikeudeton pelaaja
Mikäli kilpailulisenssi/viikkolisenssi tai seurajäsenyys puuttuu yhdeltäkään joukkueen
sarjaviikonloppuun osallistuvalta pelaajalta, voidaan joukkue tuomita häviämään koko sarjaottelu
tai yksittäinen peli johon edustuskelvoton pelaaja on nimetty. Päätöksen tekee kilpailutoimikunta.

5.6 Sarjapadelin 2023 sarjaviikonloput
#1 3.-4.12.2022
#2 18.-19.3.2023
#3 6.-7.5.2023
#4 23.-24.9.2023
Sarjapadel finaalit 14.-15.10.2023

5.7 Sarjapadelin rankingpisteet
Pelaajat saavat Suomen Padelliiton rankingpisteitä pelatuista otteluista seuraavasti. Pisteet tulevat
olemassa olevien rankingpisteiden päälle. Kilpailujärjestelmäuudistuksesta johtuen pisteet tullaan
lisäämään viimeistään toisen sarjapelikierroksen jälkeen.
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6 Pelaajien seuraedustus ja edustusoikeudenmuutos kesken kauden

Joukkueen pelaajien on kuuluttava sarjapadelissa edustamiinsa jäsenseuroihin ja heillä on oltava
voimassa oleva Suomen Padelliiton kilpailulisenssi. Pelaajat voivat kuulua myös liiton toiseen
jäsenseuraan, jota pelaajat voivat edustaa myös muissa Suomen Padelliiton alaisissa
rankingkisoissa.

6.1 Seuraedustukseen liittyviä pykäliä

- 1§ Joukkueisiin voi nimetä pelaajia myös kesken kauden, mikäli pelaaja ei ole pelannut missään

muussa joukkueessa saman sarjapadelkauden 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 30.4.2023 mennessä, eli kauden puolivälissä,

vaikka olisi pelannut jo pelejä muussa seurassa.
- 5 § Pelaajan pitää sopia muutoksesta uuden ja vanhan seuran välillä.

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

seuran joukkuetta yhden sarjaviikonlopun ajan ja palata tämän jälkeen vielä alemmalle

sarjatasolle. Sama oikeus on myös toiseen suuntaan.

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

joukkuetta pois lukien Liigassa seuran 4 parasta rankingin omaavaa pelaaja kyseisellä viikolla.

- 8 § Jos pelaaja ei kuulu tosiasiallisesti 4 parhaan pelaajan joukkoon, voi hänelle anoa

pelioikeutta seuran divarijoukkueeseen, jolloin hänet nimetään liigajoukkueen sijasta

divarijoukkueeseen. Anomus tulee tehdä hyvissä ajoin padelliiton toimistolle perusteluineen.

- 9§ Naisen osallistuminen miesten sarjaan. Ensimmäisen pelatun ottelun jälkeen pelaaja

kiinnittyy kyseiseen joukkueeseen (ks. kohta 3). Nainen/tyttö ei voi kuitenkaan osallistua

Padelliiton sarjapadelin miesten Padelliigan peleihin.

- 10§ 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 
( https://padel.fi/wp-content/uploads/2022/11/Seuran-edustaminen-ja-seurasiirto-2.0..pdf)

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

6.2 Farmiseura
Joukkue voi nimetä halutessaan itselleen farmiseuran helpottaakseen pelaajasiirtoja- ja mahdollisia

tuurauksia. Seurat eivät voi pelata samalla sarjatasolla. Rekisteröimismaksu liittoon on 100 €, jonka

suorittaminen on edellytys farmisopimuksen hyväksymiselle. Farmiseuran ja seuran välillä on käytettävissä

vastaavat pelaajasiirrot kuin saman seuran eri joukkueiden välillä.
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7 Luovutukset
Sarjaottelun muodostaa aina 3 yksittäistä ottelua yleisessä luokassa ja senioreiden sarjaottelussa 2

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 4 yksittäistä ottelua, josta puuttuu pelipareja

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

Joukkue suljetaan sarjasta mikäli yksikin näistä toteutuu:

1. - Useamman kuin neljän yksittäisen ottelun luovuttaminen.
2. - Yhdenkin kokonaisen sarjaottelun luovuttaminen.
3. - Epäurheilijamainen käyttäytyminen (raportoidaan liitolle, joka määrittää mahdollisen

sanktion).

Joukkueesta riippumattomat sarjapelien esteet käsitellään erikseen liitossa (esimerkiksi

myöhästyminen itsestä riippumattomasta syystä).

7.1 Luopuminen sarjapadelista
Jos joukkue luopuu kesken sarjakauden sarjapadelista, liitto on oikeutettu perimään seuraavat

maksut sarjatasosta riippuen

● Liigasta vetäytyminen tai sulkeminen: 200 euroa

● 1. divarista vetäytyminen tai sulkeminen: 150 euroa

● 2. ja 3. divarista vetäytyminen tai sulkeminen: 100 euroa

8 Sarjapadelin kilpailujohtajan ja joukkueen kapteenin tehtävät
Kilpailunjohtaja

1) Kilpailujärjestäjän nimeämän kilpailujohtajan yhteystietojen (puh.nro & lähetys) Padelliiton

kilpailutoiminnasta vastaavalle henkilölle. (toiminnanjohtaja Visa Korhonen,

visa.korhonen@padel.fi)

2) Sarjaottelun peliparien julkaisu kilpailujärjestelmässä (Padelution) 25 minuuttia ennen
3) Aikataulusta huolehtiminen; varmistaa pelaajien valmius ottelun alkamiseen ja pitää

pallotteluajan 5 minuutissa
4) Epäselvissä tilanteissa joukkueiden kapteenien kanssa ristiriidan selvittäminen
5) Epäasiallisesta tai -epäurheilijamaisesta käytöksestä tiedottaminen eteenpäin liittoon
6) Pelaajien lisenssien tarkistaminen ensimmäisenä sarjaviikonloppuna
7) Varmistaa ottelutulosten tallentaminen, jos kilpailujärjestelmä ei jostain syystä ole käytössä

Kapteeni

1) Ilmoittaa sarjaottelussa pelaavat pelaajat viimeistään 30 minuuttia ennen ottelun alkamista
kilpailujärjestelmään tai välittömästi edellisen sarjaottelun jälkeen
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2) Varmistaa pelaajien edustuskelpoisuus ja oikea pelijärjestys
3) Pitää huoli, että joukkueen pelaajat ovat ajoissa valmiina pelaamaan
4) Ottelun voittaneen joukkueen kapteeni päivittää tuloksen välittömästi kilpailujärjestelmään

ottelun päätyttyä

9 Sarjamaksut

Sarjapadelin osallistumismaksu on

- Liigaan 300 €/ joukkue /vuosi.

- 1. divariin 200 €/ joukkue /vuosi

- 2. ja 3. divariin 150€/joukkue /vuosi

- Senioreiden sarjamaksu 150€/joukkue/vuosi

Lisäksi joukkueet maksavat keskitetyn sarjakierroksen järjestämismaksun Suomen Padelliitolle.

Padelliitto järjestävälle seuralle. Maksulla katetaan kenttävuokrat ja pelipallokulut.

Osallistumismaksut laskutetaan kaikilta sarjaan ilmoittautuneilta joukkueilta.

10 Sarjoihin ilmoittautuminen

Divarisarjoihin kaudelle 2023 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 joukkueiden kokoonpanon ja
pelaajien ranking-pisteet ilmoittautumispäivänä. Yhteen joukkueeseen tuli nimetä minimissään 8
pelaajaa. Nimeämiselle ennen sarjakautta varmistettiin se, että joukkueilla on varmasti pelaajia
riittävästä sarjakauden läpiviemiseksi, jotta mahdollisilta sarjaluovutustapauksilta vältyttäisiin.
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