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TENNISTURNAUSTEN TOIMITSIJAOPAS
Hämeenlinnan Tennisseura ry

JOHDANTO
Tennis on laji, jota voi harrastaa koko eliniän, 6-vuotiaasta 90-vuotiaaksi. Tennis on tutkimusten mukaan myös yksi vähiten loukkaantumisia aiheuttavista urheilulajeista. Tennisottelussa
pelaajat laskevat itse pisteet ja tuomitsevat toistensa lyönnit. He toimivat siis myös tuomareina
pelaamisen lisäksi. Tämä on poikkeuksellista melkeinpä kaikkiin muihin lajeihin verrattuna.
Tennis kehittää itsevarmuutta ja opettaa itsekuria ja -luottamusta sekä toisten ihmisten kunnioittamista. Sen avulla voi fyysisistä harjoituksista myös tehdä hauskoja. Urheilumuotona tennis
lisää harrastajansa fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Se kehittää kestävyyttä, nopeutta, koordinaatiota, notkeutta ja vahvistaa sekä ylä- että alavartaloa. Samalla tennis, etenkin kilpailumuotona, opettaa monia elämän kannalta tärkeitä asioita, kuten
• stressin ja vastoinkäymisten sietoa
• kurin ja työmoraalin tärkeyttä
• kykyä voittaa arvokkaasti ja hävitä kunniakkaasti
• ongelmien ratkaisua
• reilun pelin merkitystä
• omatoimisuutta
• tiimityöskentelyä (nelinpelissä)
• sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja.
Tennisseuralla on ensisijaisesti kaksi tärkeää tehtävää: tuottaa
• enemmän pelaajia
• parempia pelaajia.
(Kilpailukäsikirja – ITF)
Kilpaileminen on luonnollinen osa tenniksen harrastamista ja kilpaileminen sopii minitennisikäisestä (n. 5-vuotiaasta) jatkumaan loppuiäksi. Kilpailemisen voi aloittaa milloin vain. Kaikille
löytyy sopivan tasoisia kilpailuja.
Hämeenlinnan Tennisseura järjestää muutaman kerran vuodessa valmennus- ja ohjaustoimintaansa kuuluvana palveluna valmennusryhmissä oleville jäsenilleen tarkoitettuja sisäisiä
kilpailuja. Näissä tapahtumissa myös nuorimmille ohjattaville avautuu mahdollisuus tutustua
tennikseen kilpaurheiluna. Näissä tapahtumissa pelaajilla on oiva mahdollisuus opetella ja testata yllä mainittuja tärkeitä normielämän perustaitoja.
HTS:ssa ja sen järjestämissä kilpailutapahtumissa on jäsenistölle tarjolla oman ajankäytön ja
halukkuuden mukaan pieniä ja vähän isompiakin toimitsija- ja muita vapaaehtoistehtäviä hoidettavaksi. Seuran toiminta ja sen kehittäminen on todella arvokasta työtä pienten ja vähän
isompienkin harrastajien hyväksi. Pyrimme tarjoamaan laadukasta ja mukavaa toimintaa tennisharrastuksen parissa.
Kädessäsi oleva tennisturnausten toimitsijaopas on tarkoitettu lähinnä seuran sisäisten kilpailujen toimitsijatehtäviin halukkaille, ilmoittautuneille ja kouluttautuville jäsenille. Oppaan tarkoituksena on antaa perustiedot tenniksen säännöistä ja pienten turnaustapahtumien toimitsijatehtävistä ja siten tuottaa seuralle lisää osaavia eri tasoisten kilpailujen toimihenkilöitä ja samalla tasata ja keventää tällä hetkellä vain muutamien aktiivisten toimihenkilöiden osalle kohdistuvaa kuormitusta. Oppaan luvussa 3 on lähinnä tutustumista varten lueteltu tarkemmin
tennistuomarin tehtäviä ja roolia. Seuran sisäisissä kisoissa ei varsinaisia tuomareita otteluissa
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tarvita eikä käytetä vaan kentänvalvojat avustavat tarvittaessa pelaajia ottelun tuomitsemisessa.

1. TENNIKSEN ETIKETTISÄÄNNÖT
Tenniksessä on joitakin erikoispiirteitä ja kirjoittamattomia etikettisääntöjä, jotka on syytä heti
alkuun tietää.
I. Rehellisyys ja rehtiys
Tenniksessä pelataan usein ilman tuomaria, joten pelaajat toimivat itse tuomareina. Kumpikin
tuomitsee oman puolensa ja vastustajan tuomioihin on luotettava. Siksi molempien pelaajien
on oltava rehellisiä tuomioissaan ja epäselvissä tilanteissa ratkaistava tilanne vastustajan
eduksi.
Säännöissäkin lukee: ”Jos et ole varma, onko pallo sisällä vai ulkona, sinun on hyväksyttävä
se sisällä olleeksi.” Uusia palloja ei mielellään pelata, saati vaadita.
Toisinaan rehti pelaaja tuomitsee oman lyöntinsä vääräksi, jos vastustaja on ollut niin huonosti
sijoittunut, ettei pystynyt näkemään selvästi pallon pomppua.
II. Vastustajan kunnioittaminen
Tennispelaaja ei pyri vahingoittamaan vastustajaansa lyömällä tahallisesti tätä kohti. Etiketti
koskee erityisesti iskulyöntejä ja syöttöjä, mutta myös etukentältä lyötyjä ohituslyöntejä. Tähän
liittyy olennaisesti myös vastustajan taitojen huomioiminen: huippupelaajat voivat toisinaan
lyödä nelinpelissä myös kohti verkkopelaajaa, koska heillä on niin nopeat reaktiot ja taitava
mailankäsittely, että vaara osua muuhun kuin mailaan on pieni.
Jos pelaaja lyö vahingossa pallon kohti vastustajaa tai osuu häneen, on hyvä pyytää anteeksi
nostamalla kättä, katsomalla silmiin ja pahoittelemalla vahinkoa.
III. Herrasmieskäytös
Tennispelaaja käyttäytyy, kuten tyylikkään urheilijan kuuluukin. Hän ei kiroile äänekkäästi
oman virheensä jälkeen, vaan pitää ”mölyt mahassaan”.
Hän tuomitsee vastustajan väärät lyönnit kuuluvasti, eikä sorru pilkkaamaan vastustajaa hänen virheestään. Myös tuulettaminen tai ”Come on!” –huuto vastustajan virheeseen päättyneen pisteen jälkeen on sopimatonta käytöstä.
Herrasmies sanoo kuuluvasti pistetilanteen ennen ykkössyöttöään eikä pyri vääristelemään
pistetilanteita.
Tyylikkään urheilijan näkyvimpiä tunnuspiirteitä on myös kyky kehua vastustajaa tämän onnistuneen suorituksen jälkeen. Kehumiseen soveltuu tenniksessä parhaiten taputus, jossa vapaalla kädellä taputetaan mailan jänteitä.
Yleiseltä olemukseltaan herrasmiespelaaja on valoisa, hymyilevä ja positiivinen.
IV. Muiden pelaajien huomioiminen
Tennispelaaja antaa muille pelaajille mahdollisuuden harjoitella ja pelata häiriöittä. Häiritseväksi käytöksi voidaan katsoa kuuluvaksi mm. äänekäs keskustelu kentän laidalla, kännyköiden pitäminen päällä katsomossa tai viereisellä kentällä sekä kovaääninen kiroilu tai mailan ja
pallojen paiskominen. Kentän laidalla tai kentällä ei ole hienovaraista kävellä pallon ollessa
pelissä.
Tyylikäs tennispelaaja ei roskaa tennisympäristöä, vaan huolehtii omalta osaltaan sen siisteydestä.
Harjoiteltaessa muiden kanssa yhdessä on muistettava, että huonosti keskittyminen tai ”läskiksi laittaminen” pilaa myös muiden treenit ja peli-ilon.
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2. HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄT KILPAILUTAPAHTUMASSA
2.1. Kilpailunjohtaja
Kilpailussa on nimetty kilpailunjohtaja (alemman tason kilpailuissa ei tarvitse olla kilpailunjohtajakoulutuksen käynyt), joka seuraa tapahtuman etenemistä. Kilpailunjohtajan tehtävänä on
ennen kilpailun alkua ohjeistaa jokainen kentänvalvoja. Kilpailunjohtajan tehtävänä on ylläpitää kaavioita ja ottelujärjestystä.
Kilpailunjohtajan tulee katsoa, että kilpailupaikalla on selvä ohjeistus pelipaikalle ja kisatoimistoon.
Kilpailunjohtaja pitää ennen otteluiden alkua yhteisen ohjeistustilaisuuden pelaajille ja mukana
oleville vanhemmille. Ohjeistuksessa käydään läpi, miten pelit pelataan ja mikä on vanhempien
rooli; toisin sanoen katsoa saa, muttei osallistua tuomitsemiseen tai muuten peliin. Lisäksi kilpailunjohtaja esittelee itsensä ja mukana olevat kentänvalvojat.
Kilpailunjohtaja puuttuu pelaajien huonoon käytökseen ja ohjaa sitä kautta junioreita oikeanlaiseen käytökseen. Vanhemmat eivät saa puuttua peliin.
Pelaajat ilmoittavat tuloksen kilpailunjohtajalle, joka ylläpitää pelijärjestystä ja kaavioita.
2.2 Kentänvalvoja
Kentänvalvoja auttaa tarvittaessa ensikertalaisia arvonnassa, tuomitsemisessa ja pisteiden
laskemisessa. Mikäli nämä taidot ovat pelaajilla hyvin hallussa, on kentänvalvojan tehtävänä
seurata otteluita ja auttaa epäselvissä tilanteissa. Kentänvalvojan tehtävä on ohjata pelaajia
toimimaan oikein kussakin tilanteessa ja tarvittaessa auttaa tuomioissa. Tuomarina ei voi toimia pelaavan lapsen vanhempi siinä lohkossa missä oma lapsi pelaa.
Suositeltavaa on, että jokaisella kentällä on oma kentänvalvoja.
2.3. Kilpailijat
Kilpailijat ovat velvoitettuja olemaan paikalla otteluohjelman määräämänä ajankohtana. Paikalle saavuttua osallistujat ilmoittautuvat kilpailutoimistoon. Pelaajat ottavat kilpailutoimistosta
mukaansa pelissä käytettävät pallot.
Lämmittelyyn on varattu 5 min. ottelua kohden. Tämän lyhyen ajan kuluessa on pyrittävä käymään läpi kaikki lyönnit, myös syöttö. Turnauksen virkailijat voivat määrätä ottelun käynnistymään, mikäli ko. aika ylittyy. Peli on tällöin käynnistettävä välittömästi.
Kun pallotteluaika on loppunut, pelaajat arpovat mailaa pyöräyttämällä kumpi saa ensimmäisen syöttövuoron ja kumpi valitsee kenttäpuolen ensimmäisen pelin ajaksi. Arvonnan voittanut
pelaaja voi myös valita syötön vastauksen, jolloin toinen pelaaja aloittaa.
Pelaajat vaihtavat kenttäpuolia parittomien pelien jälkeen: ensimmäisen, kolmannen, viidennen ja niin edelleen. Puoltenvaihdossa on 1,5 minuutin tauko (edellisen pisteen päättymisestä
seuraavan alkamiseen) ensimmäistä vaihtoa lukuun ottamatta, jolloin taukoa ei ole enempää
kuin mitä kestää kävellä kentän toiselle puolelle.
Turnauksissa, joissa ei käytetä tuomareita, pelaajat huolehtivat itse pelin käynnistämisestä ja
tuomitsemisesta. Seuraavan pisteen pelaaminen on käynnistettävä 20 s. kuluessa edellisen
pisteen päättymisestä. Kunkin erän ensimmäisen pelin jälkeen ei ole taukoa vaan suoritetaan
puolien vaihto. Erien jälkeen tauko on 2 min ja muiden parittomien pelien jälkeen tauko on 1,5
min (peli on pantava käyntiin 90 s. kuluessa edellisen pelin viimeisen pisteen päättymisestä).
Turnauksessa pelaajilta odotetaan asiallista käyttäytymistä. Kiroilu, mailan heittely yms. voi
aiheuttaa varoituksen, pisteen tai pelin menetyksen. Törkeissä, toistuvissa tapauksissa seurauksena on kilpailusta sulkeminen. Päätöksen käyttäytymisrangaistuksista tekee kilpailujenjohtaja.
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Tuomitsemisessa noudatetaan periaatetta, että vain selvästi ulos nähty/lyöty pallo voidaan
tuomita huutamalla ’Ulkona’ tai ’Out’. Jos pelaaja on epävarma, mihin pallo kentässä osui, on
se aina tuomittava vastustajan eduksi. Jokainen pallo tuomitaan jommankumman pelaajan
eduksi. Niin sanottuja uusia pisteitä ei pelata kuin erittäin poikkeavissa tapauksissa, esimerkiksi jos toiselta kentältä tulee pallo häiritsemään omaa pelaamista. Jos syöttö osuu verkkoon
ja putoaa siitä syöttöruutuun, syöttö uusitaan.
Pelaajien tulee pyytää kilpailunjohtaja paikalle, jos he ovat epätietoisia pelin kulkuun liittyvissä
kysymyksissä tai jos pelaajat tarvitsevat jonkun ratkaisemaan esimerkiksi riitatilanteen.
Väärin pelatun pallon (esim. syöttö väärältä puolelta kenttää tai katkaisupelissä väärältä kenttäpuolelta tehty syöttö) piste jää voimaan. Tilanne korjataan seuraavassa pisteessä siten, että
syöttö tapahtuu oikeasta paikasta.
Syöttäjä huolehtii pisteiden laskusta. Ennen jokaista syöttöä on kuuluvalla äänellä ilmoitettava
pelitilanne.
Peli- ja eräpallot siirretään vain puolten vaihdon yhteydessä. Pelitilanteen merkitsee erässä
johdolla oleva pelaaja.
Ottelun loputtua pelin voittanut pelaaja ilmoittaa lopputuloksen kilpailutoimistoon ja palauttaa
samalla pelissä käytetyt pallot.
Pelaajat laskevat itse pisteet ja tuomitsevat toistensa lyönnit. He toimivat siis myös tuomareina
pelaamisen lisäksi. Tämä on poikkeuksellista melkeinpä kaikkiin muihin lajeihin verrattuna. Tämän oppiminen on hyvin tärkeää otteluiden sujuvan läpiviennin kannalta. Pistelaskun osalta
ohjeena on, että syöttäjä sanoo pistetilanteen kuuluvalla äänellä ennen jokaista syöttöä. Näin
molemmat pelaajat tietävät selvästi ja tarkasti, mikä on tilanne ottelussa. Pisteiden laskeminen
ei kuitenkaan ole vain syöttäjän vastuulla, vaan molempien pelaajien on syytä tietää tilanne
kaiken aikaa.
Ottelun päätyttyä pelaajat kättelevät verkon yli, kiittävät ottelusta ja keräävät pallot seuraavia
pelaajia varten.
Voittajan velvollisuus on ilmoittaa ottelun lopputulos kilpailujen johtajalle ja samalla ottaa selvää seuraavan ottelun alkamisajasta. Nuorten junioreiden (alle 12-vuotiaat) kisoissa pelataan
hyvin yleisesti joko lohkoja tai niin sanottu alakaavio ensimmäisellä kierroksella hävinneiden
kesken. Näin kaikille tulee vähintään kaksi ottelua. Tämä on yleensä ilmoitettu kilpailukutsussa. Siispä hävinneenkin on otettava selvää jatkopeleistään.
2.4. Vanhemmat ja valmentajat
Olennaisena pääsääntönä on, että vanhemmat ja valmentajat eivät saa antaa pelaajille ohjeita
tai puuttua tuomioihin (esim. pallo sisällä vai ulkona).
Vanhemmat tai valmentajat eivät saa osallistua pelin kulkuun millään tavoin. Pelaajille sattuu
varmasti virhetuomioita, mutta niihinkään ei voi kentän ulkopuolelta puuttua. Joskus harvoin
joku pelaaja saattaa systemaattisesti nähdä ’väärin’, jolloin on asiallista kutsua kilpailujen johtaja paikalle seuraamaan ottelun kulkua. Hänellä on oikeus ja velvollisuus puuttua näkemiinsä
väärinkäytöksiin. Vanhemmat voivat laskea pisteitä pelaajien mukana ja epäselvissä tapauksissa, ja jos molemmat pelaajat pyytävät, auttaa ottelua jatkumaan oikeudenmukaisesti.
Sallittua valmentajalle tai vanhemmille on:
•
•
•
•

puuttua valmennettavan/oman lapsen asiattomaan käyttäytymiseen
auttaa, mikäli näin on pelaajien/kilpailunjohtajan kanssa erikseen sovittu, pisteiden laskussa
auttaa pelaajien ollessa epätietoisia pelin kulkuun liittyvissä kysymyksissä (esim. miten
katkaisupeli pelataan)
tuoda pelaajalle juomaa/syömistä tai antaa ensiapua onnettomuustilanteessa.

Tarvittaessa kilpailunjohtaja antaa lisätietoja.
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Joskus ottelun paine tai jokin muu seikka johtaa huonoon käytökseen. Silloin on vanhemmilla
sekä oikeus että kasvatuksellinen velvollisuus puuttua lapsen käyttäytymiseen. Tämä voi tarkoittaa äärimmäisessä tapauksessa lapsen poistamista kentältä. Hyvästä käyttäytymisestä
tennisottelussa on syytä puhua kotoa ja harjoituksissa.

3. TENNISTUOMARI
Tuomarin tehtävä on antaa pelaajille täysi rauha keskittyä pelaamiseen voimassa olevien tenniksen sääntöjen ja liiton määräysten mukaisesti. Että suoriutuisit tehtävästä, sinun täytyy
a)
b)
c)
d)

osata ja tuntea tenniksen säännöt
olla varma
puhua kuuluvasti ja lyhyesti
toimia oman päätöksen mukaisesti (älä anna pelaajien tai katsojien vaikuttaa tuomioihisi)
e) pyrkiä tekemään päätöksesi heti (älä epäröi ja vältä päätöksesi muuttamista). Voit toki
peluutta pallon uudelleen, jos et ole varma.
Tuomarin tehtävät
Ennen ottelua tuomarin tulee
a) saapua hyvissä ajoin ja selvittää kilpailuissa noudatettavat kilpailu-, pukeutumis- ja
käyttäytymissäännöt
b) ottaa mukaansa ottelupöytäkirjan, kynät sekä sekuntikellon
c) tarkistaa, että kenttä on hyvässä kunnossa, verkko ehyt, kiinnitetty oikein ja oikealle
korkeudelle, kaksinpelikepit (kaksinpelin ollessa kyseessä) oikealla paikoillaan, pelaajien tuoli/penkit oikealla paikoilla
d) ottaa pallot mukaansa
e) juuri ennen ottelun alkua tavata pelaajat ja esitellä itsensä ja pelaajat toisilleen; muista
kättelyt
f) tarkistaa pelaajien nimet ja niiden ääntäminen
g) tiedottaa pelaajille ottelun kulkuun liittyvät asiat - ottelun kesto, pelataanko katkaisupeli
jne. - mahdollinen pallojen vaihtoväli jne - suorittaa arvonta ennen pallottelua, arvonnan
voittaja saa valita syötön, syötön vastaan oton, puolen tai antaa vastustajan valita ensin
h) tarkistaa, ovatko pelaajat pukeutuneet sääntöjen mukaisesti ja määrätä tarvittaessa
pelaajia muuttamaan vaatetusta
Ottelun aikana tuomarin tulee
a) päättää kaikista tosiasioita koskevista kysymyksistä
b) ratkaista tenniksen sääntöjä koskevat kysymykset - pelaajalla on kuitenkin oikeus
näissä tapauksissa vedota kilpailunjohtajaan/ylituomariin
c) varmistaa, että pelaajat, tukijoukot ja katsojat noudattavat sääntöjä
d) ilmoittaa pelitilanne kunkin pisteen jälkeen kuuluvalla äänellä - syöttäjän pisteet ensin
mainittuna
e) pitää ottelupöytäkirjaa
f) tarkistaa pallon jälki halutessaan (pehmeillä massakentillä ei ole pakko, vaikka pelaaja
haluaisikin)
g) tehdä parhaansa yleisön hallitsemiseksi. Jos yleisön käyttäytyminen haittaa ottelun
edistymistä, tulee tuomarin puhutella häiritsijöitä kohteliaasti ja vaatia hiljaisuutta ja tarvittaessa pyytä häiritsijöitä poistumaan
h) huolehtia mahdollisista pallojen vaihdoista ajalleen
i) päättää, onko kenttä pelikuntoinen. Mikäli olosuhteet muuttuvat ottelun aikana sään tai
pimeyden takia, tuomari noudattaa kilpailunjohtajan tai ylituomarin päätöstä, milloin ottelu keskeytetään ja milloin sitä jatketaan.
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Ottelun jälkeen tuomarin tulee
a) toimittaa pallot ja ottelupöytäkirja kilpailunjohtajalle/ylituomarille ja raportti mahdollisista
ottelussa tapahtuneista käytös-, pukeutumis- ym. rikkeistä
Pistelasku
Syöttäjän pisteet mainitaan aina aluksi. Pisteet lasketaan seuraavasti:
· 15-0
· 15-15
· 30-15
· 30-30
· 30-40
· tasan 40
· syöttäjän etu
· tasan 40 (40-40)
· vastaanottajan etu
· peli vastaanottajan (Saukkosen)
· Saukkonen johtaa ensimmäistä erää 4-3, puolten vaihto, syöttää Kolehmainen
Tauot ottelun aikana
Pelin tulee jatkua keskeytyksettä ensimmäisestä syötöstä ottelun loppuun asti seuraavien
määräysten mukaisesti:
a) Jos ensimmäinen syöttö on väärä, syöttäjän on lyötävä toinen syöttö välittömästi
b) Vastaanottajan tulee seurata syöttäjän kohtuullisesti noudattamaa syöttörytmiä ja olla
valmiina vastaanottamaan, kun syöttäjä on valmis syöttämään
c) Pisteiden välinen aika on enintään 25 sekuntia, joka alkaa siitä hetkestä, kun pallo kuoli
ja päättyy siihen, kun seuraava syöttö lyödään
d) Jos peli on tilapäisesti keskeytynyt, on tauko enintään 25 sekuntia ja se alkaa siitä, kun
tuomari ilmoittaa ”peli jatkuu”
e) Kun puolia vaihdetaan, enintään yhdeksänkymmentä (90) sekuntia saa kulua siitä hetkestä, jolloin pallo kuoli edellisen pelin päättyessä, siihen hetkeen, jolloin seuraavan
pelin ensimmäinen syöttö lyödään.
f) Joka erän ensimmäisen pelin ja tie-breakin aikana pelin on kuitenkin oltava jatkuva ja
pelaajien tulee vaihtaa puolia ilman lepoaikaa
g) Joka erän päätteeksi on pidettävä enintään sadan kahdenkymmenen (120) sekunnin
erätauko siitä hetkestä, jolloin pallo kuoli edellisen pelin päättyessä siihen hetkeen, jolloin seuraavan pelin ensimmäinen syöttö lyödään.
h) Tuomarin tulee käyttää harkintavaltaansa, milloin esiintyy häiriö, josta pelin jatkuvuus
kärsii. Peliä ei koskaan saa keskeyttää, siirtää tai häiritä, jotta väsynyt, hengästynyt tai
fyysisen kuntonsa menettänyt pelaaja voisi toipua. Tilapäisen loukkaantumisen takia
tuomari voi kuitenkin kerran myöntää kolmen minuutin keskeytyksen.
i) Puolten vaihdon välinen tauko on enintään 90 sekuntia sitä hetkestä, jolloin pallo kuoli
edellisen pelin päättyessä, siihen hetkeen, jolloin seuraavan pelin ensimmäinen syöttö
lyödään.
Lisää ohjeita saat käymällä Suomen Tennisliiton seuratuomarikoulutuksen sekä tutustumalla
tenniksen täydellisiin sääntöihin.

4. TURNAUSTEN SÄÄNTÖJÄ
Tässä osiossa luetellaan niitä MINI- ja MIDI-tennisturnausten sääntöjä, joita ei muualla tässä
oppaassa ole mainittu. Pelisäännöt voivat seuran sisäisissä kilpailuissa poiketa alla mainituista
virallisista säännöistä.

25. syyskuuta 2018

8

4.1. Minitennis
Osallistumiskelpoisuus
Minitennikseen voi osallistua pelaaja, joka täyttää kilpailusarjan aloitusvuonna 9 vuotta tai on
sitä nuorempi. Pelaaja saa pelata kilpailusarjan loppuun, vaikka täyttäisi vuonna 2018 10
vuotta.
Kentän koko ja välineet
Minitenniksessä pelataan sulkapallokentän kokoisella alueella (12 x 6 m) tai tenniskentällä teipillä rajatulla alueella (11 x 5 m). Pallona käytetään soft-palloa (voidaan käyttää myös punaista
palloa), sekä mailoina normaaleja junioritennismailoja. Kentillä käytetään minitennisverkkoja.
Pelitapa
Pelaajat jaetaan 3-5 pelaajan lohkoihin. Pelaajia ei sijoiteta. Jokainen lohko pelaa omalla kentällään ja kentän toiminnasta vastaa jokaisen kentän tuomari. Lohkovaiheen jälkeen kaikki pelaajat sijoitetaan kahteen eri cup-kaavioon, jotka pelataan loppuun kahteen eri suuntaan.
Aikataulu
Pelaajat kutsutaan paikalle vähintään puoli tuntia ennen otteluiden alkua. Pelaajat ilmoittautuvat kilpailutoimistoon ja ilmoittautuvat olevansa paikalla. 15 minuuttia ennen ensimmäistä ottelua pelaajat kutsutaan seuraamaan sääntöjen kertausta, jossa tutustutaan vielä tarkemmin
ottelun sääntöihin ja kerrataan ne. Tämän jälkeen pelaajat kutsutaan kentille ja ottelut pääsevät alkamaan.
Pistelasku ja pelisäännöt
Minitenniksessä ottelut pelataan 3-3-aloituksesta 15 pisteeseen. Käytössä on kaksi syöttöä.
Suositeltavaa on syöttää ainakin toinen syöttö yläkautta. Paremmuuden alkulohkoissa ratkaisevat voitetut ottelut, piste-erotus ja molempien ollessa tasan arpa.
4.2. Miditennis
Osallistumiskelpoisuus
Miditennikseen voi osallistua pelaaja, joka täyttää kilpailusarjan aloitusvuonna 10 vuotta. Pelaaja saa pelata kilpailusarjan loppuun, vaikka täyttäisi vuonna 2018 11 vuotta.
Kentän koko ja välineet
Miditennis pelataan puolikkaalla tenniskentällä (4-peliraja mukana) tai kokonaisella miditenniskentällä. Miditenniksessä pelataan stage 2-pallolla (oranssi pallo). Kokonaisen miditenniskentän koko: 18m pitkä ja 2-pelissä 7,5 m leveä (4-pelissä 8,23 m leveä). Alue rajataan teipeillä.
Pelitapa
Pelaajat jaetaan 3-5 pelaajan lohkoihin. Pelaajia ei sijoiteta. Jokainen lohko pelaa omalla kentällään. Lohkovaiheen jälkeen kaikki pelaajat sijoitetaan kahteen eri cup-kaavioon, jotka pelataan loppuun kahteen eri suuntaan.
Aikataulu
Pelaajat kutsutaan paikalle vähintään puoli tuntia ennen otteluiden alkua. Pelaajat ilmoittautuvat kilpailutoimistoon ja ilmoittautuvat olevansa paikalla. 15 minuuttia ennen ensimmäistä ottelua pelaajat kutsutaan seuraamaan sääntöjen kertausta, jossa tutustutaan vielä tarkemmin
ottelun sääntöihin ja kerrataan ne. Tämän jälkeen pelaajat kutsutaan kentille ja ottelut pääsevät alkamaan.
Pistelasku ja pelisäännöt
Ottelut pelataan tie break seitsemään, paras kolmesta erästä. Käytössä on kaksi syöttöä, jotka
voidaan suorittaa joko ylä- tai alakautta (suositeltavaa syöttää ainakin ensimmäinen yläkautta).
Paremmuuden alkulohkoissa ratkaisevat voitetut ottelut, tie break -erien erotus ja molempien
ollessa tasan arpa.
Kilpailunjohtaja ja tuomarit
Suositeltavaa olisi, että lähellä on avustaja, joka voi auttaa ongelmallisissa tilanteissa.
Ottelun voittanut pelaaja ilmoittaa tuloksen kilpailunjohtajalle.
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Yleistä
Pelinohjauksen tulee olla niin selkeää, että pelaajat tietävät missä ja milloin he pelaavat seuraavan ottelun.

LOPUKSI
Kuten johdannossa on jo todettu, on tämä opas tarkoitettu lähinnä perustietopaketiksi HTS:n
sisäisten kilpailutapahtumien toimitsijatehtävissä toimiville. Kilpailunjohtaja johtaa toimintaa
varmistaen kilpailutapahtuman onnistumisen ja hänen johdollaan toimitsijat ja kilpailijat tutustutetaan ennen ottelujen alkua vielä tarkemmin ottelun sääntöihin ja kerrataan ne.
Niiden seuratoimijoiden, jotka haluavat omatoimisesti lisätä tietämystään tenniksen säännöistä
ja kilpailumääräyksistä, kannattaa tutustua Suomen Tennisliiton julkaisemaan määräyskokoelmaan - Kilpailumääräykset 2018. Määräyskokoelmaan on sisällytetty kaikki kansallisiin kilpailuihin liittyvät säännöt, määräykset ja ohjeet. Määräyskokoelma löytyy Tennisliiton verkkosivuilta.
Olitpa kiinnostunut mistä tahansa roolista seuratoiminnassa ja jos koet, että haluat antaa panoksesi ja osaamisesi seuran toimintojen kehittämiseen ja tapahtumien järjestelyihin, ota rohkeasti yhteyttä seuran johtokuntaan. Olet tervetullut aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden joukkoon.
Hämeenlinnan Tennisseura kiittää.
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LÄHTEET
Hämeenlinnan Tennisseuran verkkosivut – hameenlinnantennisseura.fi
Kansainvälinen Tennisliitto ITF - Kilpailukäsikirja
Suomen Tennisliitto STL – Kilpailumääräykset 2018
Suomen Tennisliiton kotisivut – tennis.fi

Yhteystietoja
Puheenjohtaja
Sihteeri
Valmennuspäällikkö
Hämeenlinnan Tenniskeskus
HTS:n verkkosivut

Pertti Kiviniemi
040 084 6956
Tuula Yliniemi
040 519 8271
Suheil Lizana
044 204 9902
Mauri Liukkonen
040 508 6696
www.hameenlinnantennisseura.fi
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