
                                                                                                         
 

Hyvä Tennisseniori,    Kesäkuu 2016 

Olethan jo ilmoittautunut! Älä jätä viime tippaan, vaikka aikaa onkin 6.7.2016 asti. 
 

LIDL, uusin yhteistyökumppanimme nesteyttää pelaajat kentällä  

Tee edullinen hotellivaraus viimeistään 22.6 (huoneita rajoitetusti) 
Sokos Hotelli Presidentti, Sokos Hotelli Pasila. Huonehinnat alkaen 80€ sis aamiaisen 
Huonevaraukset: www.sokoshotels.fi             varauskoodi: BSRTENNIS 
 
RadissonBlu Espoo 
Huonevaraukset: www.radissonblu.com          varauskoodi: TENNIS 
 
Sarjat  
Miesten ja naisten 2-peli: 40,45,50,55,60,65,70,75v, ja 80v täyttäneille  
Nelinpelit ja mixtit: 40,50,60,70,80 
Lohdutussarja naisten ja miesten 2-peleissä. Haasta mukaan oma kaveriporukkasi!!  
 
Oletko ilman 4-peli -/mixtiparia? 
Lähetä tietosi (nimi, syntymäaika, mihin sarjaan haluat osallistua, yhteystietosi) osoitteella: 
itptennisry@gmail.com. Jaamme kaikkien parittomien tiedot toisilleen, jotta he voivat näin 
ottaa yhteyden toiseen paria etsivään.  
Voit myös ilmoittautua ilman paria, koska 4-peli ja mixti arvotaan kisapaikalla 26.7 ja 
tuolloin parittomat pelaajat voivat vielä saada yhteyden toisiinsa. 
 
Vapaaehtoiseksi järjestelyihin? 
Ison kisan pyörittämiseen tarvitaan joukko tenniksen parissa toimineita vapaaehtoisia. 
Haluatko olla mukana tekemässä tästäkin ITF Senior turnauksesta vuoden kohokohdan? 
Soita Rikulle 046 921 62 84. 
 
IPIN -lisenssi 
Osallistuaksesi kisaan tarvitset IPIN-numeron, eli kv. pelilisenssin, jonka voit ostaa 
hintaan 20$/vuosi ITF:n sivuilta: https://ipin.itftennis.com/ 
 
Suomenkieliset ohjeet löydät myös sivuilta www.senioritennis.fi  Autamme taas 
tarvittaessa uusia pelaajia rekisteröitymään.  
 
Osanottomaksuun sisältyy 
- 2-peli, 4-peli/mixti ja 2-pelin lohdutussarja 
- Players´ Party illallinen 28.7.2016 
- Tervetuliaispaketti pelaajille (pelipaita, tuotenäytteitä ym) 
Osanottomaksu maksettuna pankkitilille: 90€ (2-peli ja 4-peli/mixti) ja 70€ (vain 4-peli ja 
mixti). Paikalla maksettuna 95€ ja 75€ 
 
Facebook-sivuilla voit seurata kisan valmisteluja: https://www.facebook.com/Helsinki-
Midnight-Sun-Senior-Open-623698551064289/   ja     
https://www.facebook.com/events/163372360687881/    
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Mm nämä partnerit tekevät tästäkin turnauksesta mahdollisen: 
 
- Jacquart Champagne nesteyttää pelaajat jälkipeleissä 
- Lidl:n Freeway -tuotteilla jaksat pelin loppuun 
- Seritalo Oy ja Kiriprintti Oy valmistavat kisan painotuotteet 
- OP Private, varainhoidon ammattilainen 
- Motonet, autoilevan ihmisen tavaratalo 
- Toyota, Suomenkin eniten myyty automerkki 
- Fysios, valtakunnallinen fysioterapiaketju, vastaa pelaajien lihashuollosta!  
- Tecnifibre on jälleen kilpailun virallinen pelipallo 
- MPV Sport, tiettävästi Suomen paras tenniskenttien rakentaja 
- Helsingin Mylly tarjoaa pelaajille Myllärin proteiinipitoiset Vireä-puurot 
- Art Director Veli-Matti Hilli ja Graphic Designer Sakari Saukkonen vastaavat jälleen 
kisan visuaalisesta ilmeestä. 
 
- Talin Tenniskeskus toimii taas kisan näyttämönä, joka on kevään aikana uudistanut 
ilmettään mm uusilla upeilla ulkokalusteilla ja trimmaa organisaatiota ITF Seniors MM-
kisoissa 19.6 – 2.7.2016 
 
Pamplemousselta Players´Partyssa 28.7 arpajaisvoittona viikoksi asunto käyttöön 
Provencessa! 
Katso voittajan käyttöön tuleva kaksio neljälle MK4 tästä: 
http://www.pamplemousse.fi/aito-ranska/vuokraa-talo-ranskassa/lomahuoneistot-ja-
talot/talo-provence-fayence/. Voittaja maksaa mahd. arpajaisveron 
 
Hyviä treenejä kaikille toivoo Riku ja iso joukko huikeita vapaaehtoisia                          
 

Puh: +358 46 921 62 84  

Suosikaa ihmeessä partnereitamme:                  
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