
TENNIS LÄHILIIGA Tärkeimpiä sääntöjä

1. Ottelut pelataan tunnin mittaisina, joka sisältää pallottelun (5-10 min.)

2. Sarjan vetäjä laatii sarjaohjelman joka sisältää myös otteluajankohdat ja pelipaikan

3. Puoltenvaihdot ja tauot normaalien sääntöjen mukaan, kun peliaikaa on jäljellä 5 min. tai

vähemmän ei ole puoltenvaihtoja (ei taukoa)

4. Yksi ottelu käsittää kaksi 2-peliä ja yhden 4-pelin. 

5. Ottelu alkaa 2-peleillä tai 4-pelillä (mainittu sarjaohjelmassa) 

6. 4-pelaajat voi olla eri pelaajia kuin 2-peleissä

7. Pelaajan korkein sallittu taso 28 (B3)

8. Pelaajien määrää ei ole rajoitettu joukkueessa

9. Joukkueen pelaajien pelijärjestyksen määrää ensisijaisesti tasoluettelo (syyskuun luettelo),

mikäli pelaajilla on sama taso, valitsee joukkue keskinäisen järjestyksen, joka säilyy koko

sarjakauden ajan. D-, E- ja luokittelemattomat voivat itse määritellä

 pelijärjestyksen joka säilyy koko sarjan ajan.

10. Tasoluettelo, joka ilmestyy syyskuussa, määrittää osanotto-oikeuden ja pelijärjestyksen

11. Lähiliigan tulokset eivät vaikuta tasoluetteloon

12. Ottelut pelataan no add säännöllä. Eli kun tilanne on tasan 40-40, valitsee vastaanottaja

syöttöruudun, mihin ratkaiseva pallo pelataan. Sääntö koskee 2- ja 4-pelejä

13. Kun peliaika täyttyy (kello soi), pelataan käynnissä oleva pallo loppuun. Täydet geimit

lasketaan tuloksiin. 

14. Jos peliajan täyttyessä tiebreak jää kesken, katsotaan erän voittaneeksi pelaaja/pari joka

johtaa sitä vähintään kahdella pisteellä, esim. 2-0, 5-3, 6-1. Mikäli sääntö ei täyty, merkitään

tulos tasapeliksi 6-6.

15. Mixty -sarjassa (sekanelinpeli) ratkaisevan pisteen nainen syöttää naiselle ja mies miehelle

16. Mixty -sarja pelataan paras kolmesta, eli kahdesta voitetusta erästä, mahdollinen kolmas

erä on 10 pisteen matchtiebreak. Peliaikaa on varattu 1h 30 min, pyritään ottelu kuitenkin

 pelaamaan loppuun mikäli se on kesken ajan täyttyessä.

17. Sarjaohjelmassa ensin mainittu joukkue on kotijoukkue, joka hankkii pelipallot (2 prk),

mixty -sarjassa 1 prk.

18. Kotijoukkue ilmoittaa tulokset sarjan vetäjälle tekstiviestillä tai oman ryhmän WhatsAppiin.

19. Sarjanousut ja putoaamiset on määritelty sarjaohjelmassa

20. Epäselvyydet ratkaisee sarjan vetäjä Reima Wallin, puh. 0400 478350

Ottelun pelaaminen;

Ensimmäinen erä pelataan normaalisti (6-6 tilanteessa tiebreak), toista erää pelataan niin

pitkään, kunnes peliaika täyttyy (ei tiebreakia)

Ensimmäisen ja toisen erän voitosta saa sarjapisteen molemmista

Jos erä jää tasan, saavat molemmat joukkueet ½ sarjapistettä

Mixty -sarjassa 2-0 voitolla saa kolme sarjapistettä, 2-1 voitolla kaksi sarjapistettä ja 

hävinneelle yksi sarjapiste

Peli päättyy, kun aika täyttyy (kello soi), kesken jäänyttä peliä (geimiä) ei lasketa

Peliajan päättyessä pelataan käynnissä oleva pallo loppuun

Esimerkki sarjapisteistä;

Tallinnan Tennisseura vs Tukholman Tennisseura

Raivo Rysty vs Stefan Söderberg 64,13 (sarjapisteet 1-1)

Kaino Kämmen vs Per Karlsson 76,00 (sarjapisteet 1,5-0,5)

4-peli Rysty/Kämmen vs Lundberg/Lindberg 61,83 (sarjapisteet 2-0)

Tallinnan Tennisseuralle 4,5 sarjapistettä, Tukholman Tennisseuralle 1,5 sarjapistettä.

Jos ottelu jää kesken 1. erässä 6-5, saa erää johtava yhden sarjapisteen ja lisäksi

molemmille ½ pistettä pelaamattomasta toisesta erästä. Yhdessä ottelussa jaetaan 6 sarjapist.



Sarjan voittaa a) eniten sarjapisteitä kerännyt joukkue b) tasapisteissä ratkaisee keskinäinen

tai keskinäisten otteluiden pisteet c) keskinäisten otteluiden geimien ero

d) kaikkien otteluiden geimien ero e) geimien eron ollessatasan, ratkaisee voitetut geimit

Mixti ottelut pelataan paras kolmesta (kaksi voitettua erää), mahdollinen kolmas erä 

10 -pisteen Matchtiebreak. Joukkue saa 2-0 voitosta 3 sarjapistettä, 2-1 voitosta 2 sarjapistettä

ja hävinneelle yksi sarjapiste.


