
TENNIS LÄHILIIGA Tärkeimpiä sääntöjä

1. Lähiliiga pelaajilta ei vaadita jäsenyyksiä, eikä kilpailulisenssejä.

2. Lähiliiga  on kaikille avoin. 

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

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

5. Puoltenvaihdot ja tauot normaalien sääntöjen mukaan, kun peliaikaa on jäljellä 10 min. tai

vähemmän ei ole puoltenvaihtoja (ei taukoa)

6. Yksi ottelu käsittää kaksi 2-peliä ja yhden 4-pelin.  Mixtissä ainoastaan 4-peli.

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

8. 4-pelaajat voi olla eri pelaajia kuin 2-peleissä

9. Pelaajan korkein sallittu taso 28 (B3). Nainen yli 50v (1972 tai aiemmin synt.) rajoitus on B-luokka.

Pelaajan taso määtäytty syyskuun 2-peli tason mukaan.

10. Pelaajien määrää ei ole rajoitettu joukkueessa. Pelaaja voi edustaa vain yhtä joukkuetta/sarja.

11. Joukkueen pelaajien pelijärjestyksen määrää ensisijaisesti Tennisliiton ranking (syyskuun 2022 luettelo),

E-luokan ja luokittelemattomien pelaajien järjestyksen päättää joukkue, 

joka säilyy koko sarjakauden.

12. Lähiliigan tulokset eivät vaikuta Tennisliiton rankingiin.

13. 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

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

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

lasketaan tuloksiin. 

15. 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.

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.

Mikäli mixti peli jää ajan täyttyessä kesken, sovelletaan pistelaskua.

Esimerkkejä: 7-5,4-4 pisteet 2,5-0,5

3-6,5-4 pisteet 1,5-1,5

6-2,4-6,tb 3-4 pisteet 1,5-1,5

6-4,3-6,tb5-2 pisteet 2-1

Huom! Mixtipelit pyritään aina pelaamaan loppuun, jos se on mahdollista!

TENNIS LÄHILIIGA OHJEITA

* Ilmoita sarjaohjelma joukkueesi pelaajille, ettei tule "ohareita" (lahiliiga.fi >Tennis).

Voit myös lisätä pelaajiasi whats app -ryhmään. Lahiliiga.lebolle.live

* Ottelupaikkoja ovat; Hiekkaharjun Tenniskeskus (Tennistie 5, Vantaa), 

Helsingin Mailapelikeskus (=Puistola. Tapulikaupungintie 4, Helsinki)

Tuusulan Tenniskeskus (Kilpailukuja 4).

* Pelimaksut laskutetaan joukkueiden yhdyshenkilöltä. Eräpäivä 31.12.2022 (koko kausi).

* Selvitä joukkueesi pelijärjestys, eli kuka pelaa ykköspelaajana ja kakkospelaajana. 

Pelijärjestys määräytyy Tennisliiton syyskuun (2022) rankingin mukaan.

Jos pelaajalle ei ole virallista tasoa, joukkue määrittää pelijärjestyksen, joka säilyy koko sarjan ajan.

Pelaajia voi vaihtaa eri otteluihin, uusia pelaajia voi ottaa vapaasti koko sarjakauden ajan.

Naiset voivat pelata miesten sarjoissa. Naispelaaja on aina kakkospelaaja (ellei molemmat ole naisia).

* Yhden ottelun kustannus on 54 euroa/joukkue (27 euroa/pelaajaa jos pelaa 2- ja 4-pelin).

Mixti ottelu maksaa 32 euroa/joukkue/peli.

* Sarjaohjelmassa ensin mainittu on ns. kotijoukkue, jolle kuuluu pelipallojen hankinta ja tulosten

toimittaminen, Whats app tai puh. 0400 478350/Reima Wallin.

Pallot oltava uusia, ne voi hankkia mistä tahansa. Hiekkaharjusta pallot Lähiliigapeliin 8 e/purkki.

Palloja tarvitaan 2 prk/ottelu, mixtissä 1 prk.

* Ohjelma ja tulokset lahiliiga.lebolle.live > Tennis Lähiliiga Uusimaa 2022/23.

SARJANOUSUT JA PUTOAMISET kaudella 2022/23

Naisten Mestaruussarja 2 putoaa 1-divisioonaan.

Naisten 1-divisioona 2 nousee Mestaruussarjaan, 2 putoaa 2-divisioonaan.

Naisten 2-divisioona Lohkojen voittajat ja paras lohkokakkonen nousukarsintaan, 

joista 2 nousee 1-divisioonaan. 

Karsinnan peliparit arvotaan.

Lohkokakkonen ei kuitenkaan pelaa saman lohkon voittajaa vastaan.

Lohkojen viimeiset putoaa mahdollisesti 3-divisioonaan.

Miehet Mestaruussarja 2 putoaa 1-divisioonaan.

Miesten 1-divisioona Lohkojen kaksi parasta nousukarsintaan, joista 2 nousee Mestaruussarjaan.

Lohkojen viimeiset putoaa 2-divisioonaan.

Miesten 2-divisioona Lohkojen kaksi parasta nousukarsintaa. A-lohkon 1. vs B-lohkon 2.



B-lohkon 1. vs A-lohkon 2.  Otteluiden voittajat nousevat 1-divisioonaan.

Kaksi viimeistä putoaa mahdollisesti 3-divisioonaan.

MIesten 3-divisioona Kaksi parasta nousevat 2-divisioonaan.

Mixti Mestaruussarja Kaksi viimeistä putoaa 1-divisioonaan.

Mixti 1-divisioona Kaksi parasta nousevat Mestaruussarjaan. Kaksi viimeistä putoaa 2-divisioonaan.

Mixti 2-divisioona Lohkojen kaksi parasta nousukarsintaan. A-lohkon 1. vs B-lohkon 2.

B-lohkon 1. vs A-lohkon 2. Otteluiden voittajat nousevat 1-divisioonaan.

Kaksi viimeistä putoaa 3-divisioonaan.

Mixti 3-divisioona Kaksi parasta nousevat 2-divisioonaan.








