Harrastekilpailemisen toimintamalleja
Kilpaileminen, teknologia, naisten osallistaminen

People who are
not competing, are
leaving most easily!

Uusia trendejä maailmalla
 Teknologia osana liikuntaa
 Kannettavat mittarit (yhteydenpito, oma seuranta),
 urheilun pelillistyminen (gamebook)
 fanien osallistaminen (Roland Garros eSport, 200 milj. reagointia, Monfils)
 sosiaalinen media

 virtuaali todellisuus (NOC, Buenos Aires 2018)
 Erittäin tärkeä ylläpitää yhteys yleisöön myös kausien/tapahtumien ulkopuolella

 Kulttuurisia muutoksia miten liikuntaa harrastetaan:
 Spontaanius, sosiaalisuus, viihdyttävyys
 Yksilölähtöisempi vs. seurat, koulut, yliopistot

 Kulttuurisia muutoksia missä liikunta harrastetaan:
 Kaupungit ja kaupunkiympäristöt harjoitus- ja liikuntapaikkoina

 Street tennis, parkour, yms.

Kohderyhmät ja motivointi
 Miten lisätä osallistumista?
 Kasvu tulee ihmisistä, joita et/ette vielä tunne
 Aloittamisen tulee olla yksinkertaista

 Markkina segmentti
 1/3 Big Eventers
 1/3 Busy enthusiasts + evangelists (~40v. 44% pelanneet viimeisen kuukauden
aikana, 60% on lapsia)
 1/3 Core viewers (mutta, eivät osallistu itse), Millenials (useita kiinnostuksen
kohteita),
 Miten motivoida pelaajia jatkamaan tenniksen parissa?
 1. Kilpaileminen
 2. Ilmaiset pelimahdollisuudet
 3. Koko perheen osallistaminen

Tyttöpelaajien osallistuminen (Judy Murray)
 Tytöt eivät monesti ole yhtä kilpailullisia ja äänekkäitä kuin pojat. Eivät
myöskään tottuneita olla miesten ohjauksessa.
 Tytöille omat ryhmät, naisvalmentajat ja -vapaaehtoiset

 – I don’t like tennis because..
 It’s cold
 It’s too difficult
 Of the boys
 Of the coach

Tyttö/naispelaajien osallistuminen (Judy
Murray)
 Esteet osallistumiselle
 Arvostelun pelko (appearance, ability, priorities)

 Miten edistää työskentelyä tyttöjen/naisten kanssa?
 Opeta miehiä (80% valmentajista), 50/50 on vielä kaukana
 Tulossa myös naisille suunnattu valmentajakoulutus
 Roolimallit

Etelä-Afrikka
 Ongelma: 19-40 vuotiaat
 Miten saada heidät takaisin tenniksen pariin?
 Tutkimus: 1. Hauskuus, 2. Lyhytkestoisuus, 3. Joukkuemuotoisuus, 4. Rahapalkinnot

 Joukkue nelinpeliturnaus: 2 x nelinpeli, 1 x mixty
 Säännöt: no let, no add, pelaajavaihdot

 Motivaattorit:
 ilmainen osallistuminen, hyvät palkinnot

 Tulokset:
 143 seuraa osallistui, keskiarvo ikä 32v., 9% kasvu jäsenistössä, 4 uutta tennisseuraa

 Opit:
 1. Älä tee mitä olet aina tehnyt, 2. Älä ole kalkkis, pidä hauskaa, 3. Kysy
asiakkailta/yhteisöltä, 4. Tennispelaajat rakastavat ilmaisia tennispalloja

Harrastekilpailun ajankohtaiset asiat

Hallisarjat
 Seurakohtaisesti
 Tennisliitto toimittaa kilpailutiedoston, jota seurat / pelaajat ylläpitävät itse
 Pelaajille voidaan antaa oikeus syöttää tulokset, kuten sarjatenniksessä

 Excelissä: Etu- ja sukunimi, pelaajanumero, seura, sukupuoli, sarja (tai
ilmoittautuminen Tennisässässä)
 Pelimuoto- ja aika, lyhyt kuvaus säännöistä
 Ei rankingpisteitä

 Keskitetysti?
 Pilotti esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Tennisliiton pyörittämänä
 Pelataan osallistuvien seurojen kentillä, seurojen jäsenille, rekisteröityneitä ässään
 Kaksinpeli, nelinpeli tai mixty sarja

 Ei rankingpisteitä.

Joukkuemuotoiset kilpailut
 Kilpailutoimikunta päätti huhtikuussa, että League Plannerin käyttö
(joukkuemuotoinen pelaaminen) rajataan viralliseen sarjatennikseen ja
max. viikonlopun kestäviin virallisiin joukkuemuotoisiin kilpailuihin
 Pelaajilla tulee olla kilpailulisenssi ja otteluista kertyy rankingpisteitä
 Vuonna 2018
 Kilpailut pyöritetään Tennisliiton lisenssillä

 Vuonna 2019
 Seuroille järjestetään omia lisenssejä
 Kilpailunjärjestäjille tehdään ohjeet League Plannerin käytöstä. Tämän jälkeen
kilpailujen valmistelu siirtyy seuroille
 League Plannerin laajempaa käyttöön ottoa arvioidaan uudestaan vielä vuoden
2019 aikana

Päiväkilpailut
 Saaneet positiivista palautetta pelaajilta ja kilpailun järjestäjiltä
 Huom! Kannustetaan miettimään jo etukäteen sarjojen järjestämistä yhden
päivän aikana

Kansallinen kilpailutoiminta
Ajankohtaisia asioita

Tykkimäki Team Tour


Tykkimäki Mini- ja Miditennis Team jatkuu sisäkaudella 2018-2019. Kyseessä on joukkuemuotoinen
mini- ja miditennissarja, jonka toivotaan olevan helppo askel siirtyä seuran sisäisistä otteluista
pelaamaan lähiseuroja vastaan joukkueena ja valmentajan johdolla. Sarjaa pelataan EteläSuomessa, mutta myös muun alueen joukkueet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan.



Peliviikonloput:



27.-28.10.2018, 24.-25.11.2018, 26.-27.1.2019
13.4.2019 Yhteinen lopputapahtuma



Jokainen osallistuva joukkue sitoutuu siihen, että voi järjestää yhden ottelutapahtuman. Joukkue
ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä mikä ajankohta heille sopii.



Hinta:
Minitennis joukkueelta laskutetaan 120e ja miditennisjoukkueelta 190e. Tällä katetaan
ottelutapahtumien kenttäkulut. Pelitapahtuman järjestävä seura voi laskuttaa käytetystä
tenniskentästä korkeintaan 25e/tunti/kenttä.



Ilmoittautumiset: Joukkueita voi ilmoittaa mukaan elokuun loppuun saakka. Joukkueet
ilmoitetaan Gabor Lovrolle: gabor.lovro@granitennis.fi

Nuorten sarjatennis
 Junioreiden SM-liigacup korvataan sisäkaudella 2018-2019 neljänä viikonloppuna
pelattavalla Nuorten sarjatenniksellä. Tavoitteena on tarjota useampia joukkuemuotoisia
ottelutapahtumia junioreille, enemmän pelejä myös väli-ikäluokille sekä mielekkäistä
otteluita ikäluokan kärkipelaajista aina harrastepelaajiin asti.
 Ikäluokat: 11, 13, 15, 20 (Huom! eri kuin henkilökohtaiset SM-kisat)
 Peliviikonloput:
Viikonloput: 10.-11.11.2018, 12.-13.1.2019, 6.-7.4.2019 ja 4.-5.5.2019

 Sarjatasot:
Kukin sarja voidaan jakaa seuraaviin sarjatasoihin:
 - Liiga
- I-divisioonaan
- II-divisioonaan jne.
 Sarjatasot voidaan jakaa kahteen tai useampaan lohkoon. Lohkojaossa pyritään
joukkueet jakamaan alueellisesti.

Nuorten sarjatennis
 Hinta:
Joukkueen osanottomaksu on 350e. Tällä katetaan ottelutapahtumien
kenttäkulut. Pelitapahtuman järjestävä seura voi laskuttaa käytetystä
tenniskentästä korkeintaan 25e/tunti/kenttä.
 Mukaan kaivataan lisää etenkin harrastetason joukkueita!
 Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Joukkueet tulee ilmoittaa mukaan viimeistään 31.8.2018. Joukkueet
ilmoitetaan Gabor Lovrolle: gabor.lovro@granitennis.fi
 Sarjan säännöt löytyvät kokonaisuudessaan kilpailumääräyksistä

Sarjatennis – sisäkausi 2018-2019
 Ilmoittautumiset ja vetäytymiset 15.9. mennessä www.tennis.fi/

 Naisten 2. ja miesten 2.-3.divisioonat
 Aikataulutetut otteluviikonloput: 12.-14.10.2018, 2.-4.11.2018, 30.11-2.12.2018, 25.27.1.2019, 15.-17.2.2019. Karsinnat pelataan 15.-17.3.2019.
 Kyseisille viikonlopuille saa hakea ainoastaan juniori-, D- ja E-luokkia

 Otteluohjelma pyritään julkaisemaan jo maanantaina 3.9.

 Naisten ja miesten alimmat sarjatasot
 Naisten 3.divisioonassa ja miesten 4.-5.divisioonassa otteluajat sovitaan edelleen
vapaasti 1.10-28.2. välille.
 Edellä mainittujen sarjojen otteluohjelmat pyritään julkaisemaan 21.9. mennessä
 Kaikki joukkueet ovat automaattisesti mukana seuraavalla sarjakaudella myös
naisten 3.divisioonassa ja miesten 5.divisionassa.

Kansallinen kilpailuhaku vuodelle 2019
 Kilpailutoimikunta on myöntänyt kilpailusarjojen osakilpailuja vuodelle 2019.
Nämä on ilmoitettu seurakirjeessä heinäkuussa.
 Luokkamestaruussarjan osakilpailuja sekä Tykkimäen yksilösarjan osakilpailuja on
vielä vapaana. Ilmoitattehan kiinnostuksestanne raisa.tornroos@tennis.fi
 Pohjoisen alue ilmoittaa kesän lopun aluetapaamisen jälkeen järjestäjän kesä
Luokkamestaruus SM-osakilpailulle sekä Tykkimäki kilpailuille.

 Muiden kansallisten kilpailujen kisahaku tapahtuu 5.-15.10 Ässän kautta
ajalle 1.1.-31.8.2019.
 Kilpailutoimikunta laatii ennen hakuaikaa uudet ohjeet, kuinka paljon minkäkin
tasoisia kilpailuja samalle ajankohdalle voi hakea. Näistä annetaan ohjeet ennen
hakua.

Kansallinen kilpailuhaku vuodelle 2019
 Luokkamestaruus:
 3. osakilpailu 14.-16.6. B, D, ja E
 4. osakilpailu + SM 26.-28.7. Pohjois-Suomi
 6. osakilpailu 25.-27.10. B, C, ja D

Arvokilpailut vuosille 2019-2020
 Kilpailutoimikunta on myöntänyt arvokisat vuosille 2019-2020. Tiedot on
lähetetty seuroille heinäkuun alussa. Sopimukset ovat 2-vuotisia.
 Ilman järjestäjää on vielä:
-

CINIA JGP 15.-17.11,10v ja 14v

-

Finnish Tour 1. 29.-31.3. miehet ja naiset

-

Finnish Tour 6. 23.-25.8. naiset

Mikäli olette kiinnostuneita näiden järjestämisestä, laitattehan sähköpostia
raisa.tornroos@tennis.fi. Hakemukset käsitelläänelokuun puolessa välissä.

Kysymyksiä, kommentteja?
 Roope Kailaheimo, roope.kailaheimo@tennis.fi
 2-5. divisioonat, hallisarjat, kansainvälinen kilpailutoiminta, antidoping

 Raisa Törnroos-Heinonen, raisa.tornroos@tennis.fi
 Kilpailupäällikkö, kurinpito

