
26.–30. joulukuuta 2019

Kilpailunjohtaja, kokonaisvastuu,

vastuu Talin peleistä

GABOR LOVRO 

gabor.lovro@granitennis.fi

044 988 0723

Pe 27.12. Karsintoja Talissa
La 28.12. Karsintoja, pääsarjoja ja lohdutussarjat Talissa 
 sekä minit ja midi-nelinpeli Taiviksessa
Su 29.12. Puolivälierät ja välierät Talissa, midit Taiviksessa
Ma 30.12. Välierät ja finaalit Talissa

Muutokset peliaikoihin ja -paikkoihin mahdollisia.

Mini- ja miditennis, 

vastuu Taivallahden peleistä

ANDERS WALLÉN

041 3188 727 

(käytössä vain 28.-29.12.2019)



Tutustu seuratoimintaan osoitteessa hvstennis.fi 



Talin tenniskeskus sijaitsee Pitäjänmäessä. Tali on 
yksi Euroopan suurimpia tenniskeskuksia ja tarjoaa 
22 Greenset-pinnoitteista sisäkenttää.

TALIN TENNISKESKUS

KUTOMOKUJA 4  

00380 HELSINKI

09 565 6050Pelipaikkana Tali

SIJAINTI
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HVS-Tenniksen toinen kotiareena 
sijaitsee Helsingin Töölössä, Taival-
lahdessa. Kuusi Plexipave-sisäkenttää 
ovat koululaiskisoissa varattu erityisesti 
mini- sekä midipelureille.

TAIVALLAHDEN  

TENNISKESKUS 

HIEKKARANNANTIE 2  

00100 HELSINKI

09 477 0490

Minit ja midit  
Taivallahdessa

SIJAINTI
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Koululaistenniksen  
säännöt 2019  

Pisteenlasku 
Lukio/ammattioppilaitos‐sarjoissa, yläasteen 
kilpasarjassa sekä ala‐asteen sarjoissa kaksin-
pelit pelataan paras kolmesta erästä noudat-
taen normaalia tenniksen pisteenlaskua. 

Yläkoulun harrastesarjassa pelataan kaksi 
normaalia erää, mahdollinen kolmas erä on tie 
break 10 pisteeseen.

Kouluhajonta 
Kaksinpelin karsinnassa ja nelinpelissä nou-
datetaan ns. kouluhajontaa eli saman koulun 
edustajia ei voi arpoa vastakkain ensimmäi-
sellä kierroksella. Kouluhajontaa ei noudateta 
mini- tai miditenniksessä.
 
Sijoitettujen valinta 
2-pelissä sijoitukset tehdään arvontapäivänä 
voimassa olevan STL:n ikäluokkien juniori-
rankingin mukaan. Nelinpelissä pelaajien sijat 
lasketaan yhteen voimassa olevasta 4-pelin 
tasoluettelosta ja näin muodostuu parin 
yhteinen vertailuluku. Pienimmän vertailuluvun 
omaava pari sijoitetaan ensimmäiseksi, toiseksi 
pienimmän toiseksi ja niin edelleen aina viimei-
seen sijoitettuun asti. Vertailulukujen ollessa 
kahden tai useamman parin kohdalla sama 
korkein pelaajan ranking ratkaisee sijoituksen.

Mini- ja miditennis 
Lohkojen kaksi parasta pelaavat lohkosarjojen 
päätteeksi cup-kaavion ja näin saadaan kilpai-
lun voittajat selville. Pelissä käytössä on kaksi 
syöttöä ylä- tai alakautta. 

Otteluiden alkaminen 
Ottelujärjestyksessä (kaaviossa) oleva 
alkamisaika on ohjeellinen. Pelaajan tulee 
olla valmis pelaamaan ottelunsa puoli tuntia 
ennen merkittyä alkamisaikaa. Ottelun alkaa 
kymmenen minuutin kuluessa siitä, kun ottelu 
kuulutetaan kentälle. Tämä sisältää viiden 
minuutin lämmittelyn. Mikäli toinen pelaaja 
ei ole valmis aloittamaan ottelua ko. aikana, 
tuomitaan hänet luovuttaneeksi. Kilpailun 
johtaja voi kuitenkin erittäin painavasta syystä 
(myöhästyminen johtuu ennalta arvaamatto-
masta pakottavasta syystä) antaa pelaajalle 30 
minuuttia lisäaikaa ottelun aloittamiseksi.

Palkinnot 
Kunkin luokan kolmelle parhaalle pelaajalle 
jaetaan koulumestaruusmitalit ja esinepalkin-
not.

Sijoille 1-‐2 sijoittuneet pelaajat ovat velvollisia 
osallistumaan palkintojenjakoon.

SÄÄNNÖT
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TENNISTÄ  
KAUPUNGIN  
SIIMEKSESSÄ
Hiekkarannantie 2, 00100 Helsinki
Vuorot puhelimitse: 09 477 0490

Varaa vuorosi netistä:

talintenniskeskus.fi

TALISSA SINUA VARTEN:


