ELIITTIKISASARJAN SÄÄNNÖT
SSuL:n hallitus on hyväksynyt säännöt 25.3.2014

1. Yleistä
1.1 Eliittikisasarja on SSuL:n järjestämä kilpailu. Se muodostuu seurojen järjestämistä
kilpailuista, joiden valioluokan pelimuodoille SSuL on myöntänyt eliittikisasarjan
osakilpailun statuksen.
1.2 Eliittikisasarjan osakilpailun järjestämislupaa myöntäessään SSuL:n kilpailutoimintaryhmä
ottaa huomioon myös käytettävissä olevien kenttien määrän ja laadun, katsomotilat, otteluiden
tuomitsemisen järjestämisen ja palkinnot
1.3 SSuL:n Kilpailutoimintaryhmä voi nimetä kullekin osakilpailulle tarkkailijan, joka raportoi
kilpailun järjestelyistä.
1.4 SSuL voi edellyttää, että osakilpailun järjestäjä antaa eliittikisasarjan tukijalle ennalta
erikseen sovittavan näkyvyyden. Tähän liittyvistä käytännön järjestelyistä tulee sopia
ennen kilpailun järjestämisluvan myöntämistä. SSuL voi myös määritellä osakilpailun
tiedottamiselle asetettavat vähimmäisvaatimukset.
1.5. Kilpailun ylituomari nimetään eliittikisasarjan ylituomariksi luokiteltujen ylituomareiden
listalta.

2. Osallistumisoikeus
2.1 Osakilpailujen kaksinpeleihin osallistumisoikeus on valioluokan pelaajilla sekä
pelaajilla, jotka ovat miesten kaksinpelien pisteluettelossa 40 taikka naisten
kaksinpelien pisteluettelossa 30 parhaan joukossa..
2.2 Nelinpeleihin osallistumisoikeus on valioluokan pelaajilla sekä heidän parinaan A-luokan
pelaajilla. Osallistumisoikeus on myös sellaisella A-luokan pelaajien
muodostamalla parilla, joista ainakin toinen pelaaja on nelinpelin pisteluettelossa 40
taikka sekanelinpelin pisteluettelossa 30 parhaan joukossa.
2.3 Osallistumisoikeus on myös ulkomaalaisilla pelaajilla, mutta he eivät voi voittaa sarjan
päätyttyä jaettavia rahapalkintoja.

3. Eliittipisteet
3.1 Eliittikisasarjan osakilpailun voittaja saa yhtä monta pistettä kuin ko. pelimuodossa on
pelaajia tai pareja. Toiseksi tullut saa puolet tästä pistemäärästä, välierässä hävinneet
neljäsosan jne. Vain pelaamalla voitetusta ensimmäisen kierroksen ottelusta saa
pisteitä.
3.2 Nelinpelissä pelaajat keräävät henkilökohtaisia pisteitä. Pelaaja saa pisteitä puolet
parin saamasta pistemäärästä.

3.3 Eliittikisasarjan loppupisteet saadaan laskemalla yhteen osakilpailuista kertyneet
pisteet.
3.4 Jos pelaajilla on eliittikisasarjan päätyttyä yhtä monta pistettä, paremmuusjärjestys
määräytyy sen mukaan, kuka on saanut yksittäisessä osakilpailussa eniten pisteitä, ja
jos tämäkin on tasan, ratkaisee toiseksi korkein pistemäärä jne.

4. Palkintorahat
4.1 Osakilpailun järjestäjä vastaa oman kilpailunsa palkintorahoista.
4.2 Osakilpailun järjestäjä maksaa palkintorahat pelaajan haluamalla tavalla Suomen
Urheilijoiden Tukisäätiöön ko pelaajan tilille tai kilpailusta koituneiden kulujen
korvauksena pelaajalle tositteita vastaan tai verollisena tulona. Maksettaessa
osakilpailun palkintorahoja ulkomaalaispelaajalle tulee noudattaa verottajan antamia
ohjeita.

